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PARA REVERENCIAR HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA

Este projeto engrandece a memória da arte gaúcha. O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), através da sua Associação de Amigos, realiza um 
registro imprescindível, o da obra da artista Heloisa Schneiders da Silva. É uma iniciativa que integra a política de resgate, 
valorização e consolidação da nossa produção cultural.

Preservar, difundir e dar visibilidade à criação e ao pensamento da querida Heloisa foram os motivos que 
estimularam um grupo de artistas, intelectuais, produtores culturais, companheiros de geração, colegas de profissão e 
familiares da artista a trabalharem arduamente por este projeto. Portanto, temos um livro resultante da ação coletiva 
encaminhada com profissionalismo e paixão que contribui para o estudo de um período transformador das artes plásticas 
- os anos 80.

Talentosa pintora, desenhista, cenógrafa, figurinista, ilustradora e professora, era uma mulher de rara sensibilidade 
e força que transformava em criação, coragem e garra a sua natureza frágil. Com trajetória interrompida prematuramente 
em 2005, aos 50 anos, a figura humana somou-se à obra e ao pensamento vigorosos. Essa bagagem de Heloisa influenciou 
uma geração de artistas, seus contemporâneos ou não.

Compartilhou sua criação com o público por meio de inúmeras exposições individuais e coletivas no Brasil, na 
Argentina - onde também viveu por uma longa temporada -, no Paraguai e na Espanha. Marcou com sua arte o cenário 
urbano de Porto Alegre através de murais e pisos para a Santa Casa, o Hospital São Francisco e o Hospital Santo Antônio.

Reverenciar sua vida e obra envolve a emoção de relembrar, reviver e agradecer a Heloisa a sutileza e o requinte de 
sua criação. Prestamos com alegria merecida homenagem ao entregarmos este livro para a comunidade artística.

Cézar Prestes 
Secretário de Estado da Cultura

Novembro de 2010
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0 PROJETO HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA

A artista Heloisa Schneiders da Silva foi uma presença atuante e singular na arte recente do Rio Grande do Sul, 
cuja obra é considerada de fundamental importância para a produção artística dos anos de 1980 e décadas subsequentes. 
Constituída de um pensamento intenso e vigoroso, permeado por reflexões teóricas sobre a arte e o ensino, sua obra, que 
compreende desenhos, pinturas, fotografia e documentos, marcou um período significativo da produção local. Por ter 
trabalhado conscientemente à margem da institucionalidade e do mercado, 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, estabelecer ações para a preservação de sua obra mostrou-se uma necessidade urgente.

O Projeto Heloisa Schneiders da Silva (Projeto HSS) surgiu em outubro de 2005 pela iniciativa de familiares, amigos 
e profissionais da área que, preocupados com a preservação da obra da artista, decidiram estabelecer uma série de ações 
para que sua produção pudesse ser organizada e sistematizada, visando à sua futura acessibilidade e circulação. O grupo 
reuniu-se pela primeira vez em 12 de dezembro de 2005 na residência de Beatriz Kessler Fleck, que desde o início colocou- 
se à disposição para abrigar provisoriamente em sua casa o acervo documental da artista.

Em setembro de 2006, com o apoio da Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal de Cultura de Porto 
Alegre, foi realizada uma exposição de obras da artista no Paço Municipal, apresentando-se ao público e à mídia o Projeto HSS.

Em 2007, o projeto recebeu financiamento do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto 
Alegre (FUMPROARTE), que possibilitou a restauração de um significativo número de obras de Heloisa, a documentação 
fotográfica de parte de sua obra e a realização em 2009 de exposição monográfica de obras da artista no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli (M ARGS).

A partir daí, com o apoio do MARGS, através da Lei Rouanet de incentivo à cultura, foi possível chegar à 
publicação deste livro.

O projeto segue seu trabalho também utilizando recursos próprios através de doações e venda de obras da artista 
para instituições e fundações de arte.

Pelo seu perfil, o projeto HSS integra um quadro de iniciativas independentes cujo principal objetivo é garantir que 
a memória e a história artística sejam preservadas, assim como o desenvolvimento e o aprofundamento crítico sobre a obra 
e as novas possibilidades de gerar conhecimento sejam produzidas.

Dada a importância da colaboração individual para a vida deste projeto, agradecemos com profundo carinho a 
todos os envolvidos.

Projeto HSS
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UMA OBRA E O POTENCIAL DA MEMÓRIA

Este livro vem a iluminar, em domínio público, a sensível obra, acompanhada dos escritos da artista Heloisa 
Schneiders da Silva, um trabalho que se insere no espaço da arte do sul do Brasil entre 1978 e 2005.1

Contudo, essa publicação vai além, pois assinala igualmente uma luta. Vive-se hoje a crise do sentimento de 
historicidade, pelo qual o desenraizamento de lugares e das histórias que eles incorporam contribui de modo intenso para 
o arrefecimento da nossa habilidade para nos localizarmos culturalmente. Ao se assumir o fragmentário, o efêmero e a 
descontinuidade, alastra-se a perda das relações estáveis entre identidade, lugar e história.

Esse fato mostra-se muito evidente no Brasil, ao se perceber uma ausência quase generalizada da consciência 
patrimonial dos fatos da nossa cultura e da nossa arte, bem como ao se identificar as ainda raras iniciativas de apoio 
públicas e privadas diante desse contexto. Somos testemunhas da omissão do registro da história brasileira entre os mais 
variados campos da produção cultural, contribuindo assim para o lamentável fenômeno do esquecimento e do progressivo 
apagamento dos fatos, paradoxalmente imprescindíveis para a construção de uma significativa história do país.

Sob esse ponto de vista, este trabalho situa-se como uma das raras exceções, ao receber o valioso patrocínio da 
Gerdau e o imprescindível apoio e acolhimento do projeto por parte do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, essenciais 
para levar adiante esta publicação. Ela se ocupa desse objetivo maior, ao buscar resgatar a obra de uma artista e 
pensamento sobre a arte, ambos fundamentais para se desenhar o pouco estudado, mas rico diagrama da história das artes 
visuais no Rio Grande do Sul.

Este livro emerge assim como um princípio. Visa resgatar a memória ciesta produção, para impedi-la de esvair-se em 
um silencioso desaparecimento. Cabe a nós a tarefa de propiciar a sua descoberta e partilha pública, tanto do ponto de vista 
artístico quanto documental, para torná-la acessível à comunidade e, com isso, estimular a ampliação e o aprofundamento dos 
conhecimentos sobre a arte brasileira e, em especial, desta magnífica obra, a partir do Rio Grande do Sul.

Pouco após o falecimento de Heloisa, é organizado o Projeto Heloisa Schneiders da Silva, constituído por familiares da 
artista, amigos pessoais, outros artistas e estudiosos, no intuito de reunir os seus trabalhos e arquivos para a sua preservação.

Para isso, Beatriz Fleck, amiga de Heloisa desde a infância, oferece sua residência para abrigar algumas de suas 
obras, em especial os documentos sobre a sua produção, tais como suas correspondências, diapositivos e fotografias, 
cadernos e estudos, seus portfólios, a hemeroteca, entre muitos outros registros relativos à obra.

A organização é levada adiante; todo o material passa a ser cuidadosamente tombado, acondicionado e digitalizado, 
acompanhado de ações técnicas para a sua preservação e conservação. Hoje os materiais encontram-se disponíveis ao 
acesso da comunidade e dos pesquisadores para o conhecimento e difusão da obra. Cabe salientar que a subvenção inicial 
do projeto partiu de iniciativas dos próprios membros do grupo, um caso raro de investimento particular, sem contar com 
qualquer subvenção institucional. No decorrer do tempo, o grupo conquistou um apoio por parte da Coordenação de 
Artes Plásticas da Prefeitura de Porto Alegre, através de um projeto enviado à FUMPROARTE2, com um valor destinado à 
elaboração de uma exposição da produção da artista3 e com um auxílio às mencionadas atividades de constituição definitiva 
dos arquivos de obras, documentos e imagens, como às de conservação e restauração dos trabalhos.

seu

1 Considera-se a inserção da artista no meio artístico a partir de 1978, por iniciar ela, a partir desse momento, uma atuação mais organizada do ponto de vista artístico, 
individualmente ou muitas vezes como integrante de grupos de artistas, tanto para expor quanto para discutir a arte e os seus caminhos.
2 Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre.
3 Essa exposição ocorreu no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010.
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É importante esclarecer que, durante a trajetória da elaboração do livro, surgiram algumas dificuldades para 
se identificar a obra de Heloisa. Esta se encontra dispersa e não se alcançou, até o presente momento, o conhecimento 
completo sobre sua localização. Também é preciso levar em conta que Heloisa viveu 8 anos em Buenos Aires, tempos sobre 
os quais não se obteve todas as informações desejadas. Para isso, contamos com a colaboração indispensável de sua amiga 
e colega de ateliê Ana López, que muito relatou sobre a vida artística de Heloisa e forneceu substanciais informações sobre 
o período em que ela residiu na Argentina. Mesmo assim, alguns dos seus importantes trabalhos encontram-se ainda 
lastimavelmente carentes de dados, não somente em relação às datas de produção e aos títulos, como também às suas 
dimensões e à sua localização. Muitos deles, embora realizados no Brasil, apontam a ausência desses registros. São trazidos 
à luz através dos arquivos que os identificam, também por imagens captadas desses trabalhos pela própria pintora, embora 
não contenham a desejada precisão de informações que se almeja obter. É esperado que este trabalho possa abrir caminhos 
para novas pesquisas, em especial sobre os anos 1980 no Rio Grande do Sul, as que buscarão suprir as lacunas existentes 
na história da arte local. Novos estudos são aguardados, que possam acrescentar no futuro outros ângulos de percepção da 
obra e os detalhamentos ainda a serem completados.

Os últimos tempos de vida de Heloisa testemunham sua debilidade física, devido à progressiva enfermidade que 
a acomete, mas expõem, ao mesmo tempo, sua árdua luta para vencer as barreiras que a doença lhe impõe. Sua produção 
decresce em número de obras, mas a artista não deixa em nenhum momento de produzir a sua arte, de pensá-la e de 
escrever sobre ela.

Este livro almeja abranger assim o maior número de dados alcançados até hoje sobre esses significativos trabalhos 
artísticos e reuni-los nessa publicação, também possibilitar a compreensão do valor desta obra no contexto dos anos 80 no 
Rio Grande do Sul. Busca expor a reflexão de Heloisa sobre a arte, entremeada aos seus sentimentos em relação ao mundo. 
O livro compreende deste modo, uma organização geral e envolve as seguintes seções: um estudo de minha autoria sobre a 
obra e os escritos de Heloisa em sua perspectiva artística, articulados à sua apreensão da arte e da vida; contém um texto de 
Gaudêncio Fidelis sobre o contexto histórico e artístico no qual a obra se insere, em especial na década de 1980; apresenta 
um caderno com uma seleção de fotografias captadas pela artista. Este caderno é organizado por Beatriz Fleck, Gaudêncio 
Fidelis e Karin Lambrecht, a partir de um vasto acervo de aproximadamente 1000 imagens realizadas por Heloisa ao longo 
de sua trajetória. A obra traz ainda o conjunto dos seus escritos e, ao final, uma cronologia a respeito de sua vida e obra, esta 
elaborada com a coordenação de Beatriz Fleck e de Ricardo Schneiders da Silva e com a organização e compilação criativa 
e minuciosa de Gustavo Possamái.

A publicação abre-se, assim, como um momento particular de recuperação da obra de Heloisa Schneiders da Silva, 
ao suprir as lacunas existentes sobre esta na história da arte no Rio Grande do Sul. Não deixa de significar também, para 
todos os que a ela se dedicaram, um ato carregado de afetividade, constituído da mesma natureza dos lobos criados pela 
artista, ou das suas Pequenas casas de guardar amapola.

Certamente este livro iluminará o futuro desta magnífica obra, o que a partir desse momento se desenhará, em uma 
perene e sempre enriquecedora descoberta.
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"[...] E eu tento calar o eco dos sentimentos, atravessar as camadas e escutar o coração da terra.
Porque o vazio é imenso. A realidade nua é cheia de visões. í.../"4

Heloisa Schneiders da Silva

4 Heloisa Schneiders da Silva. Em Afros: no tempo dos espíritos prateados (na busca dos limites da superfície pictórica e do sagrado), 1987.
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Mônica Zielinsky

PARA MUITO ALÉM DOS LIMITES
A obra artística de Heloisa Schneiders da Silva

Espaços delimitados, mas sempre latentes por expansão, 
impregnam os trabalhos e também a conduta existencial de 
Heloisa Schneiders da Silva.5 Em um quase fugaz tempo de vida 
e de produção, essa artista desenha um marco na arte do Rio 
Grande do Sul: traz à luz não apenas valiosos trabalhos de arte, 
mas com eles seu mais sensível pensamento sobre ela, em especial 
sobre a pintura. Também sobre seu processo de criação, as suas 
interfaces com outros artistas e obras, com os fatos institucionais 
relativos à arte; ainda, em outro sentido, sobre sua relação com a 
natureza e os animais, a vida e a morte, os sentimentos humanos 
e as suas projeções em direção ao outro. De um modo muito 
peculiar, pinta e desenha obstinadamente, dentro do que sua 
fragilidade física permite.6 Extravasa, em um permanente ato de 
vontade, seu senso de liberdade, não apenas em relação às suas 
escolhas artísticas, mas também no que diz respeito às relações 
humanas, ao poder, aos afetos e aos imponderáveis limites da vida.

As aproximações com esses trabalhos de arte partem dos 
problemas que eles apontam, originados nas opções assumidas 
pela artista ao longo da sua produção, em suas múltiplas 
experimentações artísticas e em seus ideais. Para isso, serão 
abordados alguns dos momentos mais marcantes dessa obra, 
todos permeados pelo arrebatamento que sempre os moveu - 
e eles trazem, cada um a seu modo, um clima tramado pelos 
sentimentos mais profundos sobre o vazio existencial, o absurdo 
e, neles intimamente entremeados, os desenhos da sua própria arte.

1I. Sem título / Untitled, c. 2005 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
191 x 160 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

Ao tocar os limites mais distantes7
Ao se reconhecer uma das últimas pinturas de Heloisa 
Schneiders da Silva, possivelmente a derradeira, mostra-se um 
espaço confinado em tela de dimensões avantajadas, como se 
o espectador ali fosse convidado a acompanhar a clausura que 
aquela pintura evoca. Ele é induzido a penetrar no interior 
da realidade pictórica como uma verdadeira imersão para 
dentro daqueles rígidos limites em cor. Mesmo rígidos, eles 
extrapolam o suporte da pintura, como se o mundo continuasse 
para além dela. Essa suposição torna-se ainda mais nítida ao 
se percorrer os estudos desenvolvidos para a execução desse 
trabalho, encontrados em um dos seus cadernos de anotações. 
Diversos esboços rápidos em papel e crayon antecipam a ideia de

5 Ao dedicar-me a esse escrito, contei com a dedicação de inúmeras pessoas, sem as 
quais o trabalho não teria sido possível de ser realizado. Contribuíram todos com 
detalhadas informações, relatos, entrevistas valiosas, fornecimento de materiais e 
de depoimentos. Agradeço assim, muito afetuosamente a Beatriz Fleck e a Karin 
Lambrecht, por toda a sua disponibilidade e carinho e a Elisa Tormena da Silva, 
por seu permanente suporte; a Gustavo Possamái, por sua parceria constante, 
sensibilidade e especial precisão em todas as solicitações. Também a Gisela Waetge 
e a Ceres Storchi, por sua solidariedade em alguns dos difíceis momentos dessa 
redação e à leitura cuidadosa de Glória Ferreira. Não posso deixar de reconhecer 
também o grande auxílio de Ana López, por sua constante partilha de informações 
sobre a vida artística de Heloisa em Buenos Aires, assim como a Renato Heuser, 
pelo tempo dedicado a tantos esclarecimentos e entrevista. Sou muito grata ainda 
a Carlos Pasquetti, Décio Presser, Elida Tessler, Michael Chapman, Neca e Paulo 
Cassiano, Simone Michelin, Teresa Poester e a Tina Zappoli, por todos os seus 
preciosos depoimentos e disponibilidade.
6 Ao redor de seus 20 anos, a artista descobre ser portadora de lúpus, doença 
imunológica crônica grave.
7 Este título é extraído do escrito da artista EA 0013, s/d.
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2. Esboços em caderno de anotações / Sketches on sketchbook, c. 2005 
Grafite sobre papel / Graphite on paper 
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0008 
foto: Fábio Del Re

A continuidade de dentro para fora e do exterior para o interior 
é dada pela concretização matérica da pintura, sem submissão à 
narração. Heloisa confirma esse fato ao expressar que "não me 
interessa contar/descrever uma história (existem pessoas capazes 
de fazer isto muito melhor que eu), interessa-me, sim, manusear 
plasticamente/mexer com determinados elementos

A opressiva presença de limiares que essa pintura traz 
propicia algumas alusões à pintura Study of a nude (1952-1953), 
de Francis Bacon, na qual se entremeia na matéria pictórica 
semelhante remissão, a qual também, quase como um sutil 
desenho, enclausura ambiência e seres.10 Tanto na obra de 
Heloisa quanto na do pintor britânico, constitui-se, em meio

compressão. São pequenos e imprecisos, mas testam o modo de 
expor a tensão atribuída ao espaço em direção à profundidade e 
à constrição dos seus limites. Ao fundo de alguns desses cubos 
hachurados, jaz um corpo esboçado de forma provisória, porém 
forte em sua alusão autobiográfica.

Heloisa encontra-se nesse momento próxima à finitude, 
supondo-se que este seria um de seus últimos trabalhos, 
possivelmente inacabado. Diante do quadro, paira ao solo um 
pequeno objeto, conformado como um boneco de couro tramado 
sobre madeira, também delineado na superfície da pintura. É 
possível supor que, no lugar onde se inscreve o esboço na tela, esse 
pequeno instrumento fosse previsto a ser cerzido no suporte, como 
em outras obras da artista.8 Sabe-se ela diante de pontos extremos, 
naquela circunstância, os da vida. No entanto, os limites são 
evocados e tramados em toda a sua arte, em todos os momentos 
da sua produção, e assumem nela suas diversas condições de 
entendimento e de modos de materialização artística.

4. Francis Bacon 
Study of a nude, 1952-1953 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
61 x 51 cm
Robert and Lisa Sainsbury 
Collection, University 
of East Anglia, Inglaterra 
© The Estate of Francis Bacon / 
Licenciado por AUTVIS. Brasil, 2010

3. Objeto encontrado ao lado da 
suposta última tela de Heloisa, 
provavelmente a ser nela cerzida / 
Object found next to the supposedly 
last canvas by Heloisa, probably to 
be sown on it, 2005
Projeto HSS • Tombo / Accession number O 0002 
Foto: Fábio Del Re

Essa pintura não propõe qualquer envolvimento espetacular 
com ela. O fato pictórico sobrepuja seus possíveis veios 
ilustrativos - a configuração física da obra, o modo como os 
espaços em cor comprimem-se uns ao lado dos outros e levam 
ao sombrio e à ideia de demarcação e, nesse sentido, à imersão.

''Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em caderno de anotações CA 0006, s/d.
10 Diversas pinturas de Bacon evidenciam esse elemento de forma marcante sobre 
as telas, como é possível verificar-se em Hend VI (1949) ou em Duas figuras (1953), 
entre muitas outras. O conjunto de suas pinturas salienta, com recursos diversos, 
as demarcações, ora de planos ou de linhas desenhadas, ao trazerem sempre 
presentes a solidão e a inevitabilidade da morte. O pintor declara que lhe interessa 
apreender nos seres a morte que neles está contida (em entrevista a Jacques Michel, 
de 3/11/1971), pensamento que pode ser estendido a grande parte da obra da artista 
aqui em estudo, mas trazido em sua obra por um modo peculiar. Muitos dos óleos 
de Bacon desenvolvem-se em trípticos, escolha pela qual Heloisa também opta em 
várias de suas pinturas.8 Conferir, a título de exemplo, Águas de março, de 1995.
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aos pigmentos, esse dramático contingente físico e simbólico, a 
embrenhar-se na força material da própria pintura, cada um em 
seu modo peculiar de tratá-la.

Ao referir-se à pintura, Heloisa a pensa como um processo 
de "flutuar entre suas camadas, ir reagindo através do gesto a 
esses estímulos, que são ao mesmo tempo internos e externos, 
intencionais e espontâneos".11 Ela a compreende como um 
ato, como aquele que "materialmente vai resultar no espaço 
pictórico".12 Assim, a narrativa coloca-se como decorrência desse 
ato projetado na matéria, como em sua derradeira pintura.

Por princípios diversos, a artista traz, em outra direção, a 
ideia de limiares nos primeiros momentos de sua produção. Ao 
iniciar sua primeira inserção no meio artístico de Porto Alegre em 
1974, ao ingressar no Instituto de Artes da UFRGS, ela vive ainda 
o clima de turbulência política que se espraia no meio cultural 
após 10 anos de ditadura militar. Considerada das alunas mais 
dedicadas13, Heloisa marca seu lugar no curso como estudante 
apaixonada, mas desde já dotada de senso de rebeldia e de 
visível ânsia de liberdade. Afirma que "os atos modificadores 
acontecem, não para confirmar nossa estatura, mas para ampliar 
nossos limites. Pois a liberdade não se adquire/se conquista/e dói".14

Poester17- Regina Coeli18 e Mara Alvares19, entre muitos outros. 
A arte é para ela um meio de troca e de intercâmbio, como 
revela em seu texto sobre a arte postal20. Os limites de uma 
ação individual, presentes em sua formação acadêmica no 
desenho21 e na pintura22, abrem-se naquele momento, já mais ao 
final da década de 1970, a diversas ações coletivas e altamente 
experimentais, nas quais é fundamento a atitude de investigação 
e de discussão em relação aos caminhos tradicionais da arte, 
especial sobre os modos de sua circulação pública.

Nesse âmbito, os álbuns Relinguagem (1978) e Relinguagem 
II (1979), organizados em conjunto pelos alunos do Instituto de 
Artes da UFRGS e dos quais Heloisa faz parte, adquirem um 
lugar importante em sua concepção inicial de trabalho de arte, a 
qual será retomada em outros momentos de sua obra. Esse tipo 
de proposta abre vias de debate sobre o lugar das galerias de 
arte em relação ao trabalho dos artistas, o mercado de arte e as 
possibilidades de democratização do acesso público em relação 
à produção artística. Não se afasta, em meio local, de uma 
condição que a arte brasileira e internacional apresentam entre 
os anos 1960 e 1970, quando os artistas discutem amplamente os 
conceitos de arte "em franco embate com os diferentes agentes 
do circuito".23

em

5. Aula do professor Rubens Cabral / 
Professor Rubens Cabra!'s dass, c. 1976 
Foto: fotógrafo desconhecido/ 
unknown photographer 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0100

6. Relinguagem / Relanguage; álbum apresentado 
ao público em 1978, no Largo da Rua dos Andradas, 
esquina com Borges de Medeiros, organizado por um 
grupo de alunos do Instituto de Artes da UFRGS, Porto 
Alegre, RS / Album presented to the public in 1978 on Rua dos 
Andradas Square at Borges de Medeiros Avenue by a Federal 
University of Rio Grande do Sul (UFRGS) Art Institute student 
group, Porto Alegre, Rio Grande do Sul (RS)
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0205

Esse pensamento é cerne na compreensão da sua arte e 
também de sua conduta, um princípio essencial, não afastado da 
ambiência das expectativas sociais tramadas naquele momento 
da história brasileira na qual ela se insere. Nessa atmosfera, a 
artista estabelece laços, durante seu tempo de estudante, com 
diversos colegas e artistas de sua geração, em especial com 
Karin Lambrecht15, Beatriz Fleck16, Renato Heuser, Teresa

amiga desde a infância e os tempos de colégio, quando convivem na mesma classe. 
Mobiliza desde 2005, movida pelo carinho a ela dedicado, junto a outros artistas, 
familiares e estudiosos, a formação do Projeto Heloisa Schneiders da Silva, abrindo 
sua residência para acolher o acervo documental e parte das obras da artista.
,7Teresa Poester é igualmente colega e amiga de Heloisa, uma grande incentivadora 
de suas obras e projetos sobre a arte. Valoriza, em especial, o caráter íntegro da artista.
18 Regina Coeli, ao mesmo modo, é amiga e colega de Heloisa. Karin Lambrecht, 
ela e Heloisa são três artistas que se identificam com a pintura e tentam elucidar em 
conjunto seus problemas. Essa artista falece antes de Heloisa, igualmente vítima de lúpus.
19 Mara Alvares é também amiga e colega de Heloisa e partilha com ela muitas 
atividades importantes em tempos iniciais do trabalho artístico, assim 
exposições.
“Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito EA 0006,1979.
21 Heloisa é aluna de desenho de Alice Soares no início de seu curso de Artes 
Plásticas no Instituto de Artes. As aulas da professora Alice são importantes em sua 
formação, nunca omitidas em seus relatos referentes ao seu curso de bacharelado.
22 A artista é aluna de pintura do professor Rubens da Costa Cabral no Instituto 
de Artes, por quem demonstra grande respeito devido a seus ensinamentos nessa 
área artística.
23 Glória Ferreira e Cecília Cotrim (orgs.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2006. p. 10. Consta nessa publicação que tais embates provêm de 
inscrição no campo conceituai desde os anos 1950, solidários às discussões sobre a 
ideia de arte e ao questionamento dos conceitos de arte.

11 Cf. Heloisa Schneiders da Silva. O pensamento na pintura, escrito da artista de 2004.
12 Idem.
13 Cf. entrevista realizada com o pintor Renato Heuser, em 19 de maio de 2010. Heuser 
é um dos grandes interlocutores de Heloisa em assuntos relativos à arte, parceiro de 
exposições e amigo pessoal da artista desde 1976, uma relação marcada por grande 
afinidade e afeto, desde os tempos de convívio no Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Quando Heloisa ingressa na universidade, 
Renato estudava na Alemanha e retorna a Porto Alegre em 1976, passando a partir 
dessa época a ser colega e um dedicado amigo da artista.
14 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista EA 0009, s/d.
15 A pintora Karin Lambrecht, além de colega em tempos de estudantes e amiga 
pessoal da artista, com ela partilha, durante muitos anos, idéias sobre a arte e em 
especial sobre a pintura, espaços de trabalho, exposições e escritos, em uma atmosfera 
de amizade e de profundo respeito mútuo.
16 Beatriz Fleck também é colega de Heloisa no Instituto de Artes e é sua grande

como

sua
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Heloisa transita da criação individual ao coletivo, dos 
diferentes materiais de trabalho às várias fontes de apropriação, 
ao extrapolar delimitações. Mostra a transferência direta de 
imagens, em reminiscências da arte pop, ao oferecer pequenas 
obras que trazem em suas superfícies colagens e padronagens 
oriundas do meio industrial, mescladas a fotografias e escritos.28 
Encerram dentro de si o caráter artesanal que Heloisa busca e 
elas circulam, conforme os estudos de Freire29, como produções 
coletivas que transitam, via postal, em uma rede subterrânea 
exilada do sistema. Muitos desses últimos inscrevem-se nas 
formulações verbais imperativas tão presentes nas manifestações 
conceituais dos anos 1960 e 1970, como "Of course" ou 
"Devolvam meu instinto", as quais impregnam esses trabalhos 
de dimensão reduzida e de circulação marginal via trocas 
postais, de referências culturais acentuadamente críticas.

O idioma inglês dominante ou a massificação da sociedade 
capitalista evocados clamam à sua recusa, ao caráter moral 
dessas práticas opressoras, pelo chamamento, por exemplo, à 

_ liberação de instintos. Levam a compreender que a artista deixa 
entrever sua rejeição à subordinação cultural e política, típica 
nas manifestações de origem conceituai em países periféricos, 
como é o caso do Brasil. É frequente que os artistas discutam o 
autoritarismo em seus modos psicológicos e materiais, a partir 
de seus exílios tanto internos quanto externos.31’

Em todas essas obras transborda sua ansiedade, como se 
pudesse resgatar continuamente a vida naquilo em que acredita 
para alcançar um permanente estado de liberdade. Fica visível 
sua vontade de conhecer intensamente tudo ao que se dedica, 
sendo a arte uma das práticas entranhadas em seu ser. Mas 
não sem frequência manifesta que "a Heloisa também pinta";31 
compreende a arte como uma das atividades essenciais, mas 
expõe, ao mesmo tempo, sua abertura em relação a outras opções 
de trabalho e experiências que a existência pode conceder-lhe 
- os limites não são rígidos. Transparecem, assim, durante os 
primeiros momentos de produção, suas preocupações com o 
tempo, a ideia de urgência, como se fosse possível, através da 
arte, segurar afoitamente os tempos que se esvaem:

Esse tipo de atuação contribui para a constituição de um 
novo posicionamento do artista, pois se inscreve como um ato 
político e dotado de dimensão ética, geralmente assumido em 
posição coletiva. Nesse sentido, os primeiros trabalhos de Heloisa 
inserem-se nesse veio, pois ela participa de inúmeras ações iniciais 
dessa natureza: algumas desenvolvidas no Espaço N.O.24, também 
com Arte Postal ainda em 197925, seguidas de outras posteriores, 
como Âmbula (1982) e Porque sim (1982), sempre grupais.

Em meio a essas escolhas, a artista salienta, desde os 
primeiros tempos de vida artística, a importância que atribui à 
experimentação e à multiplicidade de ações; compreende a arte 
como uma manifestação plural, que se estabelece como rede, ao 
referir-se, a título de exemplo, à arte postal.26 Defende o trabalho 
coletivo como aquele no qual a individualidade expressiva de 
cada um adquire a maior relevância ao ser um "exercício de livre 
trânsito dentro de um mapa-múndi praticado por muitos ao 
mesmo tempo".27 Suas obras de arte postal evidenciam elos entre 
o seu desenho e a fotografia, as cópias xerox extraídas de revistas 
e seus escritos, também ilustrações com textos impressos.

7, Sem título/ 
Urtitled, c. 1979 
Arte postal com 
interferências / 
Postal art with 
interventions 
11 x16 cm 
Projeto HSS - Tombo / 
Accessbn number AP 0005 
Foto: Fábio Del Re

24 Heloisa participa do Espaço N.O. juntamente com muitos artistas que 
projetaram a criação desse espaço artístico. Integra as discussões do grupo durante 
aproximadamente um ano e lá expõe sua obra de desenho Diário de bordo, tendo 
essa exposição trazido momentos permeados de debates, em junho de 1980. Nesse 
mesmo ano, integra também a Arte Xerox de Porto Alegre e Labirinto, esta estruturada 
com Ana Torrano, Carlos Wladimirsky, Mário Rõhnelt, Regina Coeli, Ricardo 
Argemi, Rogério Nazari e Simone Michelin. O Espaço N.O. é criado em 1979, 
em continuidade ao coletivo Nervo Óptico (1976-1978), por um grupo de artistas 
e desenvolve suas atividades até 1982 em Porto Alegre, como um centro cultural 
alternativo e com estatutos concernentes a essa categoria. Ele não é destinado de 
forma restrita às artes visuais, mas congrega teatro, música, literatura, também 
performances, instalações, arte postal e arte xerox; reúne ainda fotografias e 
registros de obras em fotografias, publicações de textos e manifestos. Esse espaço 
igualmente propicia cursos, lançamento de livros, entre muitas outras atividades. 
Vera Chaves Barcellos convida na época as estudantes de arte Ana Torrano, Karin 
Lambrecht, Simone Michelin, Heloisa Schneiders da Silva e Regina Coeli para as 
reuniões que geraram esses estatutos. A seguir, convida Teimo Lanes, Milton Kurtz, 
Mário Rõhnelt, Carlos Wladimirsky, Ricardo Argemi, Cristina Vigiano e Rogério 
Nazari. Para mais dados, ver Ana Maria Albani de Carvalho (org.). Espaço N.O. 
Nervo Óptico. Rio de Janeiro: Funarte, 2004.
25 Essa exposição coletiva ocorre no Instituto de Artes da UFRGS. Heloisa nela 
expõe seu trabalho ao lado de diversos artistas, como Humberto Vieira, Beatriz 
Fleck, Karin Lambrecht, Simone Michelin, Teresa Poester e muitos outros.
26 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em texto elaborado nessa ocasião, em escrito F.A 0006.
27 Idem.

“Esses trabalhos habitualmente recebem interferências por parte de vários artistas, 
o que é um princípio da arte postal. Algumas das obras nesse gênero encontradas 
no acervo da obra da artista podem ter acolhido interações de outros criadores, 
sem se encontrar possibilidades asseguradas de identificação dessas interferências.
29 Cf. Cristina Freire. Artistas/curadores/arquivistas: políticas de arquivo e a construção das 
memórias da arte contemporânea. In: Cristina Freire e Ana Longoni (orgs.). Conceitnalismos 
do Sul/Sur. São Paulo: Anablume, USP-MAC, ACEID, 2009. A obra apresenta um exame de 
documentos e arquivos oriundos das práticas e dos sistemas alternativos de circulação da 
arte durante o período de fechamento político em países da América do Sul.
30 Essa reflexão é aprofundada por Mari Carmen Ramirez. Blueprint circuits: 
conceptual art and politics in Latin America. In: Alexander Alberro e Blake Stimson. 
Conceptual art: a criticai anthology. Cambridge: The MIT Press, 1999.
31 Cf. entrevista realizada com Renato Heuser, em 19 de maio de 2010.
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Não há tempo para grandes reflexões que sucumbem antes de 
tornarem-se atos concretos. Expressão-emoção, este é o elo que 
nos liga às coisas, aos demais [...] Pensamentos acontecendo [...] 
Não posso detê-los. Meteoros bombardeando o solo. Imagens, 
carros, humanos, olhares, frases. Despencando do céu! Ah! Que 
o tempo pare. Por um minuto apenas, para que eu possa segurar 
uma palavra - pelo menos! [...].32
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8. Sem título / 
Untitled, c. 1979 
Arte postal com 
interferências / Postal art 
with irterventions 
22 x 32 cm 
Projeto HSS - Tombo / 
Accession number AP 0014 
Foto: Fábio Del Re

9. Vista da exposição Diário de bordo, Espaço N.O., 
Porto Alegre, RS, cfe 16 a 27 de junho de 1980 /
View from the Diário de bordo exhibit, Espaço N.O.,
Porto Alegre, RS, June 16th - 2 7th, 1980
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0196

E então eles viveram pra sempre no limiar.37 
Esses trabalhos trazem a presença constante de bordas, em 
diversos sentidos de sua experimentação, ora dentro dos próprios 
desenhos ou em seu exterior, em linhas que os atravessam ou 
pairam esboçadas no próprio suporte. Demarcam horizontes ou 
o extrapolam, sugerem possíveis limites do céu ou, quem sabe, 
da terra. Ou seriam os da arte? Os grafismos organizam-se em 
relação a essas linhas calcadas com leveza e espontaneidade sobre 
o papel, muitas vezes quase como pintura; tentam ajustar-se às 
delimitações do plano ou as transgridem, por vezes extravasadas 
em algum ponto discreto de sua conformação gráfica.

No mesmo sentido que assim se expressa, movimenta-se 
na arte como uma ação simultânea em várias áreas de atuação 
sem demarcações, com mente receptiva a experiências em 
várias atividades33: envolve-se com cenografia e figurinos34, 
planejamento gráfico de peça teatral,35 participa também de 
circuitos nacionais e internacionais de arte postal, de diversas 
exposições coletivas, entre essas, a de arte xerox. Ao mesmo 
tempo, inicia a docência no Instituto de Artes da UFRGS e, em 
1980, realiza uma exposição individual no Espaço N.O.: a mostra 
Diário de bordo. É o momento em que se assinala no país uma 
progressiva movimentação cultural que, mesmo ainda sob a 
ditadura, deixa entrever os tempos de um alvorecer de outros 
caminhos no meio artístico.

A mostra Diário de bordo trama desenhos e textos, seus 
"caligrafismos", como a artista os nomeia. Deflagram estes, 
seu conjunto, uma sutil atmosfera poética, como se algumas 
frases fossem formuladas por crianças, ao modo cotidiano de 
se expressarem e de deixarem transbordar sua imaginação. Mas 
todas manifestam um perspicaz senso transgressor:

em

Se eu pudesse - de vez em quando - pintava a grama de azul. 
Daí a gente pisava no céu.36

10. 2o objeto desconhecido / 2nd unknown object, 1980 
Grafite e pastel sobre papel / Graphite and pastel on paper 
50 x 70 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

32 Heloisa Schneiders da Silva, em texto que estrutura parte da obra de arte postal.
33 Cf. observação de Renato Heuser, em entrevista citada.
34 Juntamente com Karin Lambrecht e Humberto Vieira, a artista realiza esses 
trabalhos para a peça Schmurz ou os Construtores de império, de Boris Vian.
35 Esse planejamento gráfico foi elaborado juntamente com Humberto Vieira, Maria 
Luiza Carvalho da Rocha e Sandra Simonis para a peça Antígona, de Sófocles, 
apresentada no Teatro Renascença.
36 Heloisa Schneiders da Silva, em texto exposto como um desenho, assinado 
"Heloisa".

37 Texto inscrito em um desenho, no qual se encontra traçada uma linha no limite 
superior do suporte, quase junto à moldura, interceptada por três pequenas 
manchas em cores no canto superior direito do observador.
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interação. Os caligrafismos, aparentemente singelos, trazem um 
potencial de indagações a respeito do próprio desenho e uma 
tensão interna entre seus elementos constitutivos e a ocupação 
do suporte, dados fundamentais para se pensar esta arte gráfica 
como um todo.

"O trabalho da Heloisa é um trabalho importante, na medida 
em que ele apresenta algo novo para o desenho [...]"41, destaca 
Carlos Pasquetti ao precisar o modo como a artista emprega o 
pastel seco, sua utilização do plano com a densidade da cor ao 
eliminar, nesse processo, parte do próprio grafismo.42 Considera 
ele essas obras da artista em pastel uma contribuição pessoal, 
podendo ser percebidas como essencialmente pictóricas. Tramam 

ousadia, através do gesto gráfico, as superfícies carregadas 
de cor e exploram a mancha que encobre traços. Inúmeras são 
as sobreposições de matéria, densas ou leves. Todas essas obras 
abordam o confronto das demarcações, pois a artista indaga, na 
elaboração material das obras, os limites que transitam entre 
linhas e massas de pigmento, grafismos e manchas, bem como 
avalia sobre o que inclui ou exclui os outros componentes do 
desenho, mesmo sobre os vazios demarcados sobre o próprio 
vazio. São frequentes suas subtrações do mundo "in" e "out", 
como a própria Heloisa vem a expressar.43

Em um ato semelhante àquele plasmado em seus desenhos, 
a artista projeta o sentimento de violação para além deles. Seu 
anseio por liberdade move sua recusa à inserção institucional. 
Simultaneamente à produção dos desenhos de Diário de bordo, 
ela refuta sua inserção acadêmica como professora no Instituto 
de Artes da UFRGS e apresenta sua carta de demissão do cargo, 
intencionalmente manuscrita, por considerar esse documento 
uma transcendência das esferas burocráticas de um ofício. Expõe

Essa insistência em relação aos limiares das linhas no 
espaço, dos grafismos e do papel pode remeter à questão do 
quadro, ao estatuto de obra, presente não apenas nos desenhos, 
mas também na própria configuração espacial da mostra.38 A 
grande moldura em madeira sem quadro situada no espaço da 
exposição traz um trabalho nela deslocado, como se ali a artista 
discutisse a própria presença da arte, pois a moldura, muito menos 
que proteger ou conservar uma obra, pode também indicar a sua 
separação do mundo.

com

11. Vista da exposição Diário de 
bordo, Espaço N.O., Porto Alegre, 
RS, de 16 a 27 de junho de 1980 / 
View from the Diário de bordo exhibit, 
Espaço N.O., Porto Alegre, RS,
June I6th-27th, 1980 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Access/on number FDO 0200

Assim, referir-se à moldura é referir-se também à arte.39 Por 
ela se transita do físico ao metafórico e ao simbólico, o que sugere 
ilimitadas abordagens.40 Os trabalhos de arte de Heloisa trazem 
essa referência a limites, mesmo que talvez que ela não tivesse 
plena consciência dessa constância, mesmo que diversificada, em 
toda a sua produção. Essa mostra constitui-se como um embrião 
dessa referência, desde as ávidas experimentações dos projetos 
coletivos multidisciplinares das suas primeiras obras artísticas, 
transgressoras de categorias artísticas específicas, até de um 
modo diverso, em sua derradeira obra, nos limites representados 
no próprio espaço da pintura.

Diário de bordo ilumina, ainda que em uma despretensiosa 
exposição de desenhos, um pensamento artístico significativo, 
uma ideia de desenho, também ao entrelaçar o ato de escrever 
ao de desenhar, duas ações gráficas que ocorrem em sua rica

na carta que a experiência institucional a impede de crescer e
crescer [...] É a minha relaçãomenciona que: "saio para poder 

com as coisas, com a vida e com a arte que não me permite 
permanecer aqui. F, improdutivo".44

Essa artista, que compreende a arte de dentro, do âmago
mais profundo de seu ser, considera que em uma instituição sua 
própria experiência com a arte ficará maculada, fato que a impele 
a não retroceder. Na carta, ela sugere que as relações humanas 
sejam repensadas, que de administrativas possam transformar-

41 Depoimento de Carlos Pasquetti sobre Heloisa Schneiders da Silva, em 7 de junho 
de 2010. Nesse mesmo depoimento, o artista, um dos grandes expoentes da arte do 
desenho do Rio Grande do Sul, esclarece que indicou Heloisa para substituí-lo no 
Departamento de Arte Dramática, na área de Artes Visuais da UFRGS, nas aulas 
aplicadas ao teatro e à cenografia, quando partiu para seus estudos pós-graduados

realizados em Chicago. Pasquetti é considerado por Heloisa como um dos 
seus mais importantes mestres, sobretudo na área do desenho.
42 Cf. depoimento acima mencionado.
43 Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista EA 0024, junho de 1980.
41 Trecho extraído da carta da artista ao Instituto de Artes da UFRGS, M19061980, de 
junho de 1980.

38 A arquitetura do Espaço N. O., onde acontece Diário de bordo, foi idealizada por 
Ceres Storchi e Fiapo Barth, sendo Ceres hoje uma das integrantes do Projeto 
Heloisa Schneiders da Silva.
39 Jean-Claude Lebensztejn estudou amplamente o assunto em relação às suas 
transformações na história da arte moderna. Suas reflexões abrem diversos 
caminhos interpretativos em relação ao tema, abrangendo suas implicações 
formais, semânticas e historiográficas. Ver A partir du cadre. Aimexes - de Voeuvre 
d'art. Bruxelas: La Part de 1'Oeil, 1999.
40 Cf. Jean-Claude Lebensztejn, op. cit.
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se em mais sensíveis e humildes, ao abandonarem a "cristalizada 
sabedoria", tão presente entre os competitivos meandros da 
estrutura universitária.

A partir desse momento, Heloisa conquista, não sem 
sofrimento e renúncia, a própria liberdade, conduzida por sua 
profunda consciência ética, a qual trará viva dentro de si até os 
últimos instantes de sua existência, expressa em seus escritos e 
amalgamada em suas obras.

Tornando-se independente da conjuntura institucional, 
a artista esmera, a partir desses tempos, seu enriquecimento 
artístico e viaja em ano posterior aos Estados Unidos e à Europa. 
Por meio dessa experiência, Heloisa conhece obras fundamentais 
para o seu envolvimento com a arte, entre elas O Grande vidro, 
de Marcei Duchamp, no Museu de Arte da Filadélfia, trabalho 
doado àquela instituição em 1953. Esta vem a ser uma das obras 
do artista francês que mais a impressiona sob diversos ângulos, 
principalmente em sua tomada de consciência da importância 
dos escritos junto à obra que Duchamp legou. Identifica a 
contribuição de alguém que desenvolve a sua arte, mas que a 
pensa e completa simultaneamente em seus escritos, fato que se 
tornará uma constante na vida artística de Heloisa Schneiders 
da Silva.

No entanto, mesmo encontrando afinidades em diversos 
aspectos com o pensamento duchampiano, os escritos de 
Heloisa manifestam, diferentemente dos dele, reflexões artísticas 
entremeadas de um veio quase sempre espontâneo e emotivo, 
fato ausente nos textos de Duchamp. Trazem porém, mesmo 
nessa atmosfera, reflexões importantes sobre as suas posições 
assumidas na arte, muitas vezes acompanhadas de esboços e 
projetos de obras, elaborados sem qualquer compromisso mais 
definitivo. Semelhantemente a Duchamp, Heloisa considera a 
arte uma questão de atitude49 - a mesma "atitude de espírito" 
que Pierre Cabanne identifica nesse artista em suas relações com 
a arte50 - e sabe-se que, através dela, Duchamp gerou das mais 
essenciais transformações em relação à concepção artística de 
toda a história da arte.

2
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Em Notes*5, como em todos os escritos de Duchamp, o texto 
é acompanhado de desenhos e sinalizações desordenadas, 
lembradas em organização semelhante nos cadernos de anotações 
da artista brasileira. Seu modo de redigir, ao pontuar frases com 
travessões que as cortam em cadeia, é de estrutura similar nos 
escritos dos dois artistas, assim como a contínua superposição 
de diagramas, cálculos, números, esquemas e croquis. Segundo 
Duchamp, as "anotações são destinadas a complementar a 
experiência visual através de um guia escrito"46, como afirma, 
por exemplo, ao se estar diante do Grande vidro. Considera que 
esses escritos são elaborados para que sejam consultados ao ver 
a obra, "porque, como penso, ela não deve ser percebida em um 
sentido estético. Deve-se consultar o guia e ver os dois juntos"47. 
O artista francês ressalta a importância dessa coexistência, 
obras e textos, no sentido de tentar expulsar definitivamente os 
aspectos retinianos na apreensão dos trabalhos de arte.48
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12. Marcei Duchamp
Note for the large glass, from the Green Box, 1969 
© Succession Marcei Duchamp / Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2010
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45Marcei Duchamp. Notes. Paris: Flammarion, 1999. Essa obra havia sido publicada 
pela primeira vez em 1980, isto é, um ano antes da viagem de Heloisa ao Centro 
Georges Pompidou em Paris. Minha tradução.

Marcei Duchamp, em citação de 1964. In: Martha Buskirk. Thoroughly Modem 
Marcei. Martha Buskirk e Mignon Nixon. The Duchamp Effect. Essays, Interviews, 
Round Table. Cambridge: The MIT Press, 1999. p. 192. Minha tradução.
47Idem.

Cf. Marcei Duchamp. In: Martha Buskirk, op. cit. Cabe observar que a presença 
dessas notas apareceram posteriormente aos momentos iniciais de circulação da 
obra, ao estar ela abandonada como objeto físico em 1923, mas os textos são intro
duzidos como uma parte da estrutura do trabalho, mesmo posterior.

13. Escritos da artista/ 
Artisfs writings, c. 1994 
Projeto HSS - Tombo / 
Accession number EA 0036 
Foto: Fábio Del Re

46

48

49 Cf. caderno de anotações da artista, CA 0006, s/d, p. 4.
50 Pierre Cabanne. Marcei Duchamp: o engenheiro do tempo perdido. São Paulo: 
Perspectiva, 1997. p. 10.
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Vale evocar, a partir desse contato direto com a obra 
duchampiana no Museu da Filadélfia, uma experiência em 
pintura sobre vidro desenvolvida logo depois por Heloisa. 
A artista dedica-se a ela em Bonn, na Alemanha, ainda nesses 
tempos de viagem, quando se hospeda em um apartamento 
onde se debruça uma alargada janela sobre a paisagem. Esse 
trabalho, distante dos princípios conceituais norteadores do 
Grande vidro, indica outra direção, pois interfere na percepção 
cotidiana da paisagem vista daquela moradia. A artista cria uma 
outra paisagem em pintura, na qual se desenham grafismos 
sobre planos banhados em cor, sendo esta uma experiência 
singular em sua produção e não repetida posteriormente em sua 
obra. Ela instiga a percepção, interfere nas relações entre o real e 
a representação, e indaga, nesse trabalho, sobre os limites entre 
a realidade e a ficção.

Em seu retorno ao Brasil, após esses contatos mais próximos 
com obras de significativos artistas inseridos na tradição que 
valoriza (os desenhos de Leonardo da Vinci, as esculturas 
de Rodin, as pinturas de Paul Klee, Van Gogh, Rembrandt 
e as intimistas de Hopper), Heloisa retoma, com grande 
envolvimento e persistência, sua série de incontáveis pastéis. Em

Aos poucos, essas obras tomam-se mais densas de 
pigmentos chapados e chegam a fechar os planos de cor, sem 
que se possa reconhecer nelas qualquer espaço sem presença 
cromática. Sob estruturas geométricas, esses desenhos em 
pastel seco tornam-se verdadeiras pinturas. Contudo, em raros 
trabalhos ressurgem eventuais alusões à moldura, negando 
dentro dela a própria presença do desenho ou da pintura.

15. Sem título / Untitled, sem data / undated
Pastel sobre saco de papel empregado nos supermercados nos anos 1970/1980 com base de PVA / 
Pastel with PVA base on supermarket paperbag used in the 1970s and 1980s 
41 x 46 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0058 
Foto: Fébio Del Re

Alguns desses pastéis apresentam bordas irregulares e suportes 
triangulares que os acolhem, estes conhecidos na história da 
arte. Basta lembrar as investigações de Lucio Fontana, de Tomás 
Maldonado e também do uruguaio Carmelo Arden Quin, através 
dos quais se encontram diferentes questionamentos em relação 
às configurações ortogonais do quadro, também desenvolvidas 
por Heloisa em alguns de seus pastéis ou óleos . Eles abrem 
possibilidades para se pensar alguns princípios da representação 
ou idéias de arte, mesmo sem a certeza de ser este um ato sempre 
consciente para a artista.

Mesmo em tempos dessas experiências artísticas com 
o desenho como um meio tradicional de produção em 
inícios dos anos 1980, Heloisa retoma aos projetos coletivos. 
Neles são retomadas as indagações artísticas anteriores e as 
experimentações dos finais dos anos 1970. Âmbula ocorre em 
junho de 1982 no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, junto à 
mostra Arte gaúcha hoje e, logo a seguir, Porque sim em novembro

14. Sem título / Untitled, 1981 
Pastel seco sobre papel / Dry pastel on paper 
48 x 66 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0014 
Foto: Fábio Del Re

especial entre 1981 e 1983, esses desenhos pictóricos estendem-se 
pelos planos carregados de cor, entre transparências, densidades 
e superposições, sem que abram mão dos sistemáticos grafismos 
que cobrem as superfícies. Alguns suportes variam em cor, 
sendo frequente o emprego de papéis azuis ou vermelhos, 
assim como os de uso cotidiano, como sacos industrializados de 
supermercado recobertos pela artista com base em PVA.
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do mesmo ano e na mesma instituição. Na primeira intervenção, 
juntamente com Maria Helena Weber (que cria 52 poesias) e 
Humberto Vieira (designer que define o planejamento gráfico), 
Heloisa elabora uma caixa de madeira que reúne amostragens de 
artes plásticas, artes gráficas e textos poéticos.

Em uma tiragem de 500 exemplares, Âmbula é idealizada 
e nominada a partir do conceito original da palavra, como um 
objeto litúrgico destinado a "guardar os santos óleos". Visa 
estimular com essas maletas que as peças ali guardadas sejam 
abertas e manipuladas pelo público; sua interação com elas, ao 
modo de descoberta, é o princípio de obra. A participação do 
espectador é o foco essencial, instigado por meio de um ato de 
surpresas contínuas que se sucedem ao ser possível desvendar 
os poéticos segredos contidos no interior daquelas valises.

Âmbula, em colaboração partilhada entre os três artistas, 
configura-se como um estímulo preparado previamente, 
não improvisado. Coloridos encartes recobertos de poesias, 
desenhos e escritos, ou vários envelopes que contêm jogos de 
frases estimulam a percepção ativa e sensível - motivam a que se 
estabeleçam relações entre tantos elementos e as possíveis novas 
associações entre eles. Heloisa amplia as experiências vividas 
com a arte, mesmo que elaborasse naquele momento seus pastéis 
como quase pinturas. Mais uma vez reparte autoria, abre mão 
das separações entre as categorias artísticas e revê a própria ideia 
de prática da arte, pois ela a compreende, nessa proposta, como 
um fato de descoberta, sobretudo do espectador. Afirma que:

minha preocupação / ou minhas preocupações — estabelecer 
um diálogo / uma conexão (de qualquer nível) com o meio. Que 
as pessoas possam ler e sentir perante esse comentário [,..].51

A obra Porque sim - fragmentos de multimedia ocorre logo a 
seguir, igualmente no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
também em um processo grupai, que conta com a intensa a 
participação de Heloisa.52 Sua atuação no coletivo integra o 
que compreende como fundamental na arte, também em seu 
entendimento da vida: a ideia de liberdade. Esta fundamenta a 
proposta, em sua apresentação sem regras, nos textos redigidos 
como manifestos em múltiplas vivências compartilhadas. Esse 
trabalho ocupa um lugar importante na arte do Rio Grande 
do Sul, raramente lembrado e não analisado na história da 
arte local. Ele oferece dados essenciais para se pensar a arte, 
suas práticas, os problemas de inserção institucional e de seus 
trânsitos públicos.

16. Heloisa Schneiders da Silva, Humberto Vieira e Maria Helena Weber 
Âmbula - A caixa / Ampulla - The box, 1982 
Múltiplo / Multiple 500 cópias / copies
Madeira, serigrafia sobre papel, materiais diversos / Wood, serigraphyon paper, varíous materiais 
7 x 25,5 x 18 cm
Coleção / Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS e/ and 
Projeto HSS - Tombo / Accessior number O 0001 
Foto: Fábio Del Re
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ES17. Marcei Duchamp
From or by Marcei Duchamp or Rrose Sélavy Boíte-en-valise/Series D 
(Box in a suitcase), 1935-1941/1966-1971 / Outside green linen, contains 
68 items ex-collection Andy Warhol.
41,6x38,5x9,9 cm

Coleção particular / Private collection
© Succession Marcei Duchamp / ücenciado por AUTVIS, Brasil, 2010

18. Convite da exposição Porque sim - 
fragmentos de multimedia 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

f Malagoli, Porto Alegre, novembro-dezembro,«r«* *. ;*'uxo> ím 4
*■ 1982 /Exhibition invitation, Museu de Arte do

Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, 
November-December, 1982

■«* «F* Projeto HSS - Tombo / Accessior number CT 0029

Coincidentemente, a idealização das âmbulas acontece em ano 
posterior ao estreito contato de Heloísa com a obra de Duchamp, 
lembrando-se ter esse artista criado também suas próprias 
maletas, como a sua Box in a valise, de 1941.

51 Heloisa Schneiders da Silva, em caderno de anotações, CA 0006, s/d.
51 Porque sim é uma videoperformance de autoria de Heloisa Schneiders da Silva, 
Mara Alvares, Renato Heuser e Simone Michelin, para a qual foram convidados, 
como colaboradores, Carlos Pasquetti, Jorge Furtado, Fernando Limberger, Maria 
Helena Lopes, Ana C. Noethen, Carla Storchi e Rosana Marques.
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A crítica à arte apoiada na tradição, aos princípios pouco 
democráticos de sua circulação, aos seus meios materiais 
como consumo, ao emprego restrito do espaço institucional, à 
permanência como obras, são alguns dos elementos trazidos 
pelo grupo. Contudo, expande-se para além da instituição, 
para o espaço da mídia, como lembra Simone Michelin.53 Esse 
vídeo é veiculado como "uma soma das ações individuais", 
distribuído em reportagens de mídia impressa e televisiva, 
em projeções múltiplas e contínuas. Também estão presentes 
permanentemente na concepção de arte de Heloisa, pois essa obra 
traduz o que considera fundamental em arte e em sua vida: um 
ato apaixonado e transgressor que se dirige "ao esclarecimento, 
através da linguagem, da condição humana".54

Em um clima de progressiva distensão política, encaminhada 
desde 1978 nas palavras de Elio Gaspari,55 identifica-se uma 
atmosfera artística de uma crescente liberdade, não diversa 
da encontrada em outros pontos do país e de uma retomada 
efervescente da cultura brasileira, similar ao que ocorre na 
América Latina como um todo. Porque sim continua a trazer à luz, 
ainda nesse início de década, projetos que, como relata Simone 
Michelin56, são, por um lado, iniciativas ainda remanescentes 
da vivência fragmentada, espetacular e borderline dos finais dos 
anos 1970, as quais tencionam o binômio arte-vida; por outro, 
são calcadas ainda no espírito dada-fluxus ao colocarem em 
crise as estruturas institucionais.57 A arte é concebida como 
uma proposta democrática, ao fazer conviver lado a lado todos 
os tipos de produções, sem qualquer hierarquia entre elas, um 
nonsense sem qualquer tipo de juízo moral ou estético. Elas são 
ao mesmo tempo gravuras, pinturas, desenhos, gravações de 
áudio, filmes de 16 mm, vídeos, performances, camisetas, dentes 
de alho e de vampiro, slides e cartazes.

Heloisa, idealizadora do projeto junto ao grupo do qual faz 
parte, desempenha na videoperformance o papel de Mamãe 
Ganso; em sua ação transporta uma chaleira como bolsa e, ao 
mesmo tempo, um marreco de papier mâché sob o braço, levado 
com ela para dentro do museu. Nessa proposição, a experiência 
mobiliza no receptor um intercurso imaginativo, em um trabalho 
que busca romper com os limites da estrutura vigente .58

19. Still da videoperformance da exposição Porque sim - fragmentos de multimedia, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, novembro-dezembro, 1982 / 
Vídeo still from Porque sim - fragmentos de multimedia, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, Porto Alegre, November-December, 1982 
Foto: Mara Alvares 
Cortesia / Courtesy
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20. Painel crítico-comemorativo (ler em xadrez), elaborado pelo grupo que idealizou 
o Porque sim, contendo as idéias do evento que o mobilizaram, novembro, 1982 / 
Critic-commemorative panei (read in chequered pattern) elaborated by the group that created 
Porque sim, induding the event's ideas which made it work, November, 1982 
Projeto HSS - Tombo / Accession number EA 0071 
Foto: Fábio Del Re

Mamãe Ganso, ao carregar consigo o pássaro para o interior da 
insti tuição m useológica, transgride, nessa cond u ta, o significad o de 
lugar: o museu, espaço destinado a fruir e conservar obras de arte, 
torna-se, a partir dessa performance, um lugar de estranhamento. 
Ou melhor, torna-se o espaço destinado a repensar a arte, as obras 
que acolhe, confrontadas agora diante desses singulares objetos, 
fatos e comportamentos que subvertem os princípios tradicionais 
artísticos no interior da instituição. Esses trabalhos exalam ao 
mesmo tempo prazer, senso de humor e afetividade entre os 
participantes do grupo, aliados ao seu incisivo conteúdo crítico, 
dados entranhados nas escolhas artísticas de Heloisa.

53 Cf. Simone Michelin, em depoimento de 25 de junho de 2010.
54 Heloisa Schneiders da Silva em seus escritos, EA 0013, s/d.
55 Cf. Agnaldo Farias. Introdução. 80-90: modernos, pós-modernos etc. Instituto Tomie 
Ohtake, 2007, Coleção Meio Século de Arte Brasileira, n. 3, p. 17. Catálogo da ex
posição com mesmo título e na mesma instituição, realizada de 25 de maio a 15 de 
julho de 2007.
56 Cf. palavras de Simone Michelin, em depoimento citado.
57 Cf. palavras de Simone Michelin, em depoimento citado.

Cf. palavras contidas no Painel crítico - comemorativo (ler em xadrez), lançado na 
ocasião, como fonte explícita das idéias contidas no trabalho.

58
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Ações como essa marcam um lugar de certo modo 
contrastante no meio artístico local, quando pouco a pouco 
ressurgem os progressivos interesses por um retorno à pintura 
(ou sua revitalização) na história da arte brasileira.59 A partir de 
uma declaração de Benjamin Buchloh, formulada em âmbito 
internacional, compreende-se que esses contrastes não ocorrem 
somente no contexto local mencionado. Interrogado por Philipp 
Kaiser60 sobre quais teriam sido os sinais de transformações da 
arte em inícios dos anos 1980, Buchloh lembra o seguinte:

central do movimento particularmente a publicação do famoso 
manifesto de Achille Bonito Oliva, a Transvanguarda Italiana 
(1982); também influem o desenvolvimento de uma pintura 
norte-americana que mescla Expressionismo Abstrato com 
imagens distorcidas da cultura de massa63 e a pintura dos Novos 
Expressionistas Alemães64, sendo inegável a aproximação dessa 
outra pintura com a tradição expressionista. Dissemina-se uma 
série de polêmicos textos e exposições de pintura, em especial a 
partir de 198165, através de idéias que reivindicam a necessidade 
de um outro espírito para a arte. Todos esses movimentos rejeitam 
o frio refinamento dos dogmas precedentes, ainda defendido 
pelos estudiosos e críticos, e substituem-no pela diversidade de 
estilos altamente pessoais, nos quais ganham terreno as emoções 
e a paixão pela técnica.66

O envolvimento com a nova pintura ocorre em um clima 
hedonista, anunciado como exemplo nas primeiras frases que 
compõem o catálogo da exposição A new spirit in painting, 
ocorrida em Londres em 1981, ao escrever Joachimedes:

Os anos 1980 iniciaram com o final da arte conceituai, que 
sobreviveu desde os meados dos anos 1970, até tornar-se 
institucionalizada. Pode-se dizer que os movimentos contrários 
à arte conceituai foram complexos e multifacetados [...] e os 
artistas redescobriram a pintura ao se colocarem na contramão 
da arte conceituai.61

Heloisa não se coloca na mencionada contramão da arte 
conceituai referida por Buchloh. Percebe-se até mesmo uma certa 
conexão entre sua produção inicial e sua obra posterior, fato que 
se observará em sua pintura nos diversos caminhos pelos quais 
ela opta. Está sempre em luta por sua liberdade existencial e 
pictórica, que a leva a conectar ações e a não negá-las no âmbito 
daquilo que realmente acredita. Ao contrário, leva a estendê-las, 
alargá-las, em especial ao fazê-las dialogar profundamente entre 
si em sua dúvida permanente.

O movimento de uma nova pintura inicia no Brasil na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro62, não como um 
fato local, mas espelhado nas polêmicas discussões desenvolvidas 
nos principais centros do mercado artístico internacional. É tema

"[...] Em qualquer lugar da Europa ou da América, você 
encontrará artistas que redescobriram a pura alegria de pintar. 
Nos ateliês, cafés e bares, não importa o lugar onde se reúnem 
artistas ou estudantes, você ouve debates e discussões animadas 
sobre a pintura. Em suma, os artistas veem-se novamente 
envolvidos com a pintura, ela se tornou crucial para eles, e essa 
nova consciência de um significado contemporâneo de uma da 
mais antigas formas de arte paira no ar, tangível, enquanto a arte 
está se fazendo.67

No entanto, essa tendência artística disseminada sob tal veio 
de idéias favorece um mercado em aguardo de desenvolvimento 
mais efetivo que se havia apresentado em tempos precedentes.59 Ideia lembrada por Ivair Reinaldim. Moto contínuo: uma visão expandida da arte 

brasileira na década de 1980. Anais do XXVI11 Colóquio Brasileiro de História da Arte. 
Nesse texto, o autor levanta uma importante discussão sobre a compreensão da arte 
dos anos 1980. Coloca em questão a tentativa de generalização dessa arte por meio 
de obras compreendidas como pintura e das provenientes dos discursos referentes 
à Geração 80, com a exclusão de muitas propostas que ficam à margem desse tipo 
de generalização.
60 Philipp Kaiser é curador da exposição Flashback. Revisiting the Art of the 80s no 
Museu de Arte da Basiléia em 2005.
61 Benjamin Buchloh, em mesa-redonda na Basiléia em 18 de junho de 2005. In:. 
Flashback. Revisiting the Art of the 80s. Basiléia: Kunstmuseum Basel, Museum für 
Gegenwartkunst, Hatje Cantz Verlag, 2006, p. 21-22. Minha tradução.
62 A geração de jovens artistas que freqüenta a Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage (EAV), criada em 1975, marca o centro desencadeador desse interesse por uma 
nova pintura, a partir da leitura e discussões encontradas no manifesto de Achille 
Bonito Oliva, a Transvanguarda International, publicada em Milão em 1982, esta vol
tada à questão italiana, mas também em outros textos menos organizados sobre o 
assunto. Através dela, o crítico italiano incita o interesse pela pesquisa individual 
e à formação da sensibilidade de um novo artista. Ressalta a importância em que 
este busque em sua própria interioridade, os impulsos para a ação, ao contrário da 
tendência precedente dos anos 1960 e 1970, mais voltada à criação coletiva. A Gera
ção 80, assim intitulada, congrega os jovens artistas dessa geração que se dedicam a 
esses novos princípios da pintura e eclode com a exposição "Como vai você, Geração 
80", no Parque Laje em 1984, seguida de várias outras mostras.

63 Essas alusões encontram-se também referidas por Gaudêncio Fidelis. "A pintura 
como ela é". In: Paulo Sérgio Duarte (org.) A persistência da pintura. Porto Alegre: 
Fundação Bienal do Mercosul, 2005. Entre esses artistas, Robert Longo (em obras 
que aliam imagens de diferentes proveniências culturais), David Salle, (que igual
mente justapõe a diversidade de referências da cultura de massa) Julian Schnabel 
(com suas pinturas grandes e monumentais, em suportes muitas vezes pouco con
vencionais), Philip Guston (que traz a estranha distorção de suas figuras), as insta
lações estruturadas por produtos de consumo de massa de Jeff Koons, entre outros.
64 Entre eles, George Baselitz, Jõrg Immendorf, Anselm Kiefer, A.R. Penk, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter e Markus Lüpertz, entre outros.
65 São numerosas as exposições de pintura que ocorrem nos principais centros do 
mercado internacional da arte, a partir de 1981, tais como o exemplo da Documenta 
VII, com predomínio da pintura recente figurativa, Transvanguadia: ItalialAmerica, 
L'air du temps, A new spirit in painting, Zeitgeist, Neiv figuration in America, Italian art 
now, entre várias outras, seguindo todas o mesmo espírito de uma retomada da 
pintura, como se estivesse "no ar" um clima de atualização, voltado a valorizar um 
novo estatuto para ela.
66 Cf. C. Kotik et al. Introduction/Acknowledgments. In: Figures, formes and expres- 
sions. Buffalo/New York: Albright-Knox Art Gallery/CEPA Gallery/HalIWallIs, 1981.
67 Christos M. Joachimedes. A new spirit in painting. Londres: Roval Academy of 
London, 1981. p. 14. Minha tradução.
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A exposição Flashback, no Museu de Arte da Basiléia, propõe 
uma importante revisão sobre a arte desse período histórico, 
não apenas de obras, mas particularmente de continuidades, 
rupturas e novas posições artísticas que emergem nesses tempos, 
dados que repercutem no Brasil, aqui compreendidas em 
abordagens locais específicas. Esses aspectos favorecem atenção 
nas aproximações com a obra pictórica de Heloisa, pois ela não 
está afastada do cenário da arte local e internacional.

No mundo da arte no exterior do país, a dicotomia entre 
os trânsitos conceituais e o mito de uma pintura autocentrada, 
anticonceitual, dos inícios dos anos 1980, persiste e é assunto 
de debates constantes, estando também presente em vários 
discursos sobre a arte. Porém, menciona-se essa exposição 
em particular por mobilizar precisamente uma revisão sobre 
esses antagonismos e trazer à luz, ao contrário, a diversidade 
das posições artísticas que se tornam hoje vitais e relevantes, 
surgidas naquele momento. Em um importante debate a respeito, 
Isabelle Graw68 apresenta suas idéias sobre o tema e enfatiza a 
existência de práticas conceituais nos anos 1980, como as que 
Heloisa apresenta em seu início. Contudo, a estudiosa sugere 
refletir sobre uma constelação de possibilidades, não a partir 
de paradigmas ou continuidades, pensa nesse trânsito "como 
uma constelação que merece ser analisada, na qual não se pode 
considerar que algo chegou ao fim ou que algo novo iniciou".69

O pensamento de Graw indica assim valiosos caminhos 
para a arte de Heloisa, pois sua inserção no campo artístico 
irradia-se precisamente como uma constelação. Dos movimentos 
de herança conceituai, performática em alguns momentos, 
inclusive do objeto, não abre mão do desenho, talvez de um 
desenho-pintura. E, a partir de um momento quase inesperado 
nessa obra, emerge das mais profundas camadas da terra70 uma 
vigorosa pintura intimista, as suas pinturas dos lobos. Como 
uma constelação, todos esses focos irradiam-se simultaneamente 
no espaço da arte de Heloisa, com suas propriedades próprias e 
peculiares, mas trazem todos sua dimensão inquieta, seu pulsar 
em direção à própria libertação.

Em um valioso estudo de Ricardo Basbaum71 sobre a pintura 
desse momento no Brasil, são apontadas as dificuldades na 
constituição de uma abordagem mais profunda a seu respeito

no país. Considera ele que essa ausência reflexiva dificulta sua 
compreensão como um produto pictórico portador de uma 
conceituação específica, em especial quanto à discussão sobre 
a imagem e a pintura. Suas aproximações colocam aspectos 
fundamentais em relação à arte pictórica daqueles tempos, 
porém a obra de Heloisa indica distanciar-se em muitos aspectos 
daquilo que essa pintura aponta. No texto citado, Basbaum 
distingue o fato de que a nova pintura questiona a natureza 
da imagem, assim como a arte conceituai o fazia em relação à 
natureza da arte, podendo ela funcionar como um comentário da 
própria pintura - um comentário da imagem através da imagem. 
Enfatiza que, naquele momento, já interferem no entendimento 
de obra as apreensões do espaço ampliado da tela, exteriores ao 
plano, considerando-se a pintura em um circuito ambiental, a 
partir de uma temporalidade corporal.72

Diante das observações desse autor, a pintura de Heloisa 
transborda nas telas por princípios diversos, afasta-se totalmente 
da discussão das imagens, do ecletismo cultural de suas 
origens e configurações, assim como da superposição de estilos 
diversos. Vai em busca de outro prisma para compreender a 
pintura, certamente em sentido oposto. Mesmo que indagasse 
constantemente o suporte, que empregasse telas não estruturadas 
ao modo convencional, sua pintura traz um embate importante 
sobre as questões pictóricas - expande-se pelos meios diretos de 
intervenção com os materiais nas superfícies e, nesses garbosos 
lobos, como parte da ficção.

Do intimismo à ficção
A leitura da obra Caninos brancos,73 cujo foco é a adaptabilidade 
"social" de um cachorro-lobo em meio ao processo civilizatório, 
instiga Heloisa no percurso obsessivo de sua pintura de lobos. Na 
obra de Jack London desenha-se uma paisagem gélida e glacial, 
as terras do Canadá, onde o silêncio e o inerte dominam a vida 
dos seres, ambiência na qual o lobinho é criado. São paisagens da 
tundra, típicas daquelas regiões abandonadas, evocadas nessas 
pinturas.

Soma-se ainda a essa referência seu contato com o filme 
Stalker74 (1979), no qual, em um ambiente profundamente 
misterioso e tenso, acompanha-se a procura obstinada de três

68 Isabelle Graw é professora de teoria da arte e de história da arte na Staatliche 
Hochschule für Bildende Künste em Frankfurt am Main. É convidada para integrar 
esses debates que acompanham a exposição mencionada, juntamente com Benja- 
min Buchloh e outros estudiosos, em 2005. Minha tradução.
69 Isabelle Graw. Em mesa-redonda "The 80s are in our midst", Flashback, op. cit, p. 
22, em 18 de junho de 2005.
70 A expressão é de Heloisa é cunhada ao estabelecer relações entre a sua pintura e 
a natureza, ao atávico, que será o mote primordial em sua pintura desse momento.
71 Ricardo Basbaum. Pintura dos anos 80: algumas observações críticas. Gávea, n. 
6, dez. 1988.

72 Cf. Ricardo Basbaum, op. cit., p. 45.
73 Jack London. Caninos brancos (1906). Porto Alegre: L&PM, 2008. Jack London é um 
dos escritores norte-americanos mais traduzidos e internacionalmente populares. 
Dedicou-se a obras que discutem o modo como as civilizações deturpam e transgri
dem tanto a natureza humana quanto animal. Heloisa interessa-se pelo assunto em 
sua ânsia de liberdade e de respeito à natureza.
74 Stalker (1979) é um filme do cineasta polonês Andrei Tarkovsky. O clima de 
mistério da narrativa e a busca obstinada dos personagens por desvendar os 
segredos de determinados lugares são aspectos que interessam a artista, sobretudo 
em sua atitude de procura insaciável e de sua inquietude existencial.
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personagens por algum lugar, em meio a espaços abandonados, 
imantados de solidão e de consequente tensão. Apesar de 
serem zonas interditadas e de haver o perigo do isolamento, 
esses

Heloisa em um convite para a exposição Os olhos do gato que 
ouvem, que ocorre na Galeria Macunaíma, no Rio de Janeiro, 
mostra conjunta com Karin Lambrecht:

em

personagens tentam ali penetrar, pois acreditam que lá 
encontrarão um local quase inacessível, onde todos os desejos 
poderão ser contemplados. Ao longe ecoam uivos de lobos, 
não se sabe de onde eles provêm.

Meu trabalho anterior se mantinha dentro de um maior rigor 
formal, em uma abordagem abstrata (técnica - pastel seco). Nestemas

momento, meu interesse está em uma relação mais "emocional", 
sentimental até, onde a distância entre gesto pictórico, coração 
e razão seja mínima. Vejo na figura do lobo a presença do que 
é puro, selvagem, essencial e nobre - e os sentimentos vitais. 
Dentro da precariedade do mundo atual, o lobo signific 
força necessária.76

a uma

Mais aos finais de 1983, cria-se 
repentina, daqueles pastéis adensados de

uma passagem, quase
cor e sem espaços 

livres aos instigantes lobos que afloram pelas superfícies dos 
desenhos e da pintura. Eles nascem dos pastéis, inicialmente
ao se desprenderem em direção aos céus. Alçam sua liberdade, 
como nos ágeis voos de pequenos pássaros. Porém, não são 
pássaros; são revoadas de lobinhos que, em seu estranho voo 
simultâneo, ganham altura no espaço do suporte do desenho.

Logo a seguir, eles se transformam em óleos - e Heloisa 
reabre assim, em sua obra, efetivamente o campo da pintura.

22. Sem título / Untitled, 1983 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
21.4x70,6 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0003 
Foto: Fábio Del Re

21. Sem título / Untitled, c. 1984
Óleo sobre tela colada em saco de papel empregado em supermercados nos anos 1970/1980 
com
with a PVA base 
70 x 87 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

base de PVA / Oil on canvas glued to supermarket paperbag used In the I970s and 1980s

Em meio a aguadas, em 
pigmentos puros mesclados ao gel ou ao óleo, os lobos alastram- 
se pelos espaços do plano sob a tensão de seus movimentos, 
com penetrantes olhares, como se avançassem diretamente 
direção a quem os espreita.

Entre essas obras iniciais, através das rápidas pinceladas 
cor, os animais expõem sua estranha força selvagem. Pouco 

a pouco, conquistam uma maior nobreza e serenidade em 
postura, e a pintura ganha, ao mesmo tempo, em densidade de

óleos sobre papel ou telas, com

Assim, essa fervorosa amante da literatura, do cinema, 
até mesmo dos filmes que faria",73 abraça um vigoroso 
comprometimento com os outros, pois seu envolvimento 
primordial é sempre com a condição humana. O lobinho 
da tundra, que tem sua liberdade violada, assim 
personagens de Tarkovsky, que extrapolam as zonas social mente 
proibidas, espraiam-se por aquelas pinturas. Preservam a 
nobreza e o selvagem que lhes são característicos, 
tempo, os que se pode encontrar na natureza. Assim escreve

em

como os em

sua

ao mesmo

76 Heloisa Schneiders da Silva. Manuscrito sobre convite para a exposição Os olhos 
do gato que ouvem. Rio de Janeiro: Galeria Macunaíma, de 25 de fevereiro a 15 de 
março de 1985. A mostra é realizada por seleção, e as duas artistas são premiadas 
para a ocupação no espaço da Funarte.7' Aspecto lembrado por Simone Michelin em depoimento citado.
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23. Silêncio na tundra / Tundra silence, 1985
Chamado / Call
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas
120 x 120 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0022 
Foto: Fábio Del Re

Obs.: a obra é referida por dois títulos. / The work is referred to by two titles.
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24. Silêncio na tundra / Tundra silence, 1985 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
104 x 104 cm
Coleção / Collection Elida Tessler. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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Uma pesquisa vigorosa e espontânea aflora das camadascor. algo, mais que signos a interpretar, marcam um posicionamento 
diante do real.80cromáticas, umas sobre as outras, camadas essas imponentes 

como gesto pictórico no espaço do suporte. Entre azuis e 
vermelhos, surgem os brancos e os tons de cinza, às vezes céus 
incendiados que remetem às pinturas de William Turner, tão 
apreciadas pela artista em relação às camadas superpostas de cor 
e, em

E tal processo ocorre na obra de Heloisa na ação de pintar, 
com seu corpo, já que esta é a sua forma de se colocar diante do 
real. Tal conduta pode ser evocada em relação a esses animais 
selvagens, pois eles têm a capacidade de nos instruir também 
sobre o atávico, em suas virtudes e propriedades, como lembra 
de Piles. São essas condições que instruem e transmitem o que 
lhes é constituinte, de geração em geração, sentido essencial

especial, às suas passagens cromáticas progressivas que o 
artista desenvolve com esmero.

para quem diz que "não impeço, não domino, permito apenas".81 
Este é o modo como Heloisa compreende sua maneira de agir 
artisticamente, em um processo puro, físico, quase biológico, 
tal como ocorre na natureza, pelo que lhe é constituinte e
absolutamente próprio.

A artista redige sobre o mesmo convite da exposição 
Galeria Macunaíma que o estudo desses animais foi realizado 
"em cima da leitura dos diferentes aspectos dos lobos 
(alimentação, habitat, etc.), filmes e fotos (que me permitiram 
o estudo anatômico na medida do possível)".82 Esses trabalhos 
acompanham-se de numerosos estudos, em sua maior parte 
feitos em grafite sobre papel, quase obsessivos. Eles trazem esses 
animais deitados sobre a imensidão da tundra ou em posições de 
avanço em direção a quem os vê. Também aparecem reclinados, 
de costas, em corrida, somente cabeças ou abraçados com figuras 
femininas.

25. J. M. William Turner 
Light and Colour (Goethe's 
Theory) - the Morning after 
the Deluge - Moses Writing 
the Book of Genesis, 1775- 
1851. exhibited 1843.
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
78,5 x 78,5 cm
Coleção / Collection Turner, Tate Gallery 
Photo © Tate. London 2010

na

Sob esse ângulo, evoca-se uma passagem extraída das 
reflexões de Roger de Piles sobre a pintura77 que, mesmo afastada 
no tempo, faz pensar nesse processo de interação da artista 
com o fabuloso mundo ficcional dos lobos e sua arte pictórica. 
De Piles, ao refletir sobre a invenção 
pintor pode limitar sua ideia à mera representação dos objetos. 
No entanto, o autor destaca que mais importante que 
esse tipo de representação é compreender o modo como esses 
objetos são capazes de nos instruir. Eles têm suas virtudes

pintura, lembra que ona
O profundo envolvimento com o seu objeto de estudo fica 

evidenciado nas opções assumidas por Heloisa em sua obra. 
Lucien Freud, ao pensar a pintura, reforça esse aspecto no 
processo de produção dos artistas e considera que "a obsessão 
do pintor com sua matéria de trabalho é tudo o que ele necessita

recorrer a

e suas
propriedades'8, diz o autor, o que faz pensar nas relações que 
Heloisa estabelece com os animais e com a sua pintura, ao buscar 
extrair de ambos essas virtudes e propriedades peculiares.

Sob esse prisma, estabelecem-se distinções fundamentais 
entre o trabalho pictórico da artista e o que perpassa esse 
pensamento no cenário local e internacional daquele momento. 
Lembra-se que esse pensamento tende a compreender a imagem 
como um comportamento cultural, particularmente oriundo da

para levá-lo adiante".83 Lembra que os artistas voltam-se às 
obras, menos pela familiaridade com o processo pelo qual 
são realizadas do que pela necessidade de expor seu modo de
apreensão do objeto de suas escolhas. Evocam-se, assim, artistas 
que deixam a marca desse mesmo traço de forma intensa e 
obstinada, como, por exemplo, Iberê Camargo.

banalidade das imagens públicas da cultura de massa. Heloisa, 
ao contrário, pensa com 
desde de dentro de si,

Kl Cf. Jean-Marie Schaeffer. Le témoignage, entre autobiographie et rornan: la place 
de la fiction dans les récits de déportation. In: Nathalie Heinich et Jean-Marie 
Schaeffer. Ari, création, fiction. Nimes: Jacqueline Chambon, 2004. p. 155. Nessa 
obra, a abordagem da ficção centra-se na interlocução e no debate oriundos de 
diferentes ângulos de abordagem, ora pela sociologia, ou pela filosofia, sendo 
ambos os autores pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas Científicas de 
Paris (CNRS).
81 Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista, EA 0005 s/d.
b2 Heloisa Schneiders da Silva. Manuscrito sobre convite para a exposição Os olhos
do gato que ouvem, op. cit.
83 Lucien Freud. Some thoughts on painting (1954). In: Kristine Stiles and Peter Selz. 
Theories and documents of contemporary art: a sourcebook ofartists' writings. Berkeley, 
Los Angeles, Londres: University of Califórnia Press, 1996. p. 219. Minha tradução!

a pintura - não sobre a pintura, mas 
como uma extensão do seu próprio 

movimento do existir.‘'Seus lobos são representações da ficção e, 
como tal, mesmo que tenham suas possibilidades de remissão a

77 RoSer de Piles- Curs° de pintura por princípios. In: Jacqueline Lichtenstein (dir.). 
A pintura: textos essenciais. Vol. 10. São Paulo: Editora 34, 2006.
78 Cf. Roger de Piles, op. cit., p. 51.
”Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista EA 0005, s/d.
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26. Estudo / sketch, c. 1999 
Grafite, pastel seco e aguada sobre papel 
/ Graphite, dry pastel and water color on 
paper/35 x 25 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0245 
Foto: Fábio Del Re

27. Estudo /sketch, c. 1985 
Grafite sobre papel / Graphlte on paper 
20, 5 x 31,5 cm
Projeto HSS - Tombo /Accession number DE 0228 
Foto: Fábio Del Re

28. Estudo /sketch, c. 1985 
Grafite sobre papel / Graphite on paper 
21,5x32 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0224 
Foto: Fábio Del Re

29. Sem título / Untitled, 
c. 1984
Grafite sobre papel /
Graphite on paper
21,9 x32,6 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession
number D 0083
Foto: Fábio Del Re

30. Estudo /sketch, c. 1984 
Grafite e aguada sobre papel / Graphite 
and water color on paper 
16 x 11,5 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0216 
Foto: Fábio Del Re

Como esse fato é parte da constituição da pintura dos lobos 
de Heloisa, o artista de Restinga Seca de igual modo desenvolve 
a sua obra sob esse mesmo prisma, em uma ação obsessiva 
seus objetos de trabalho. Suas obras de 1984 e 1985 transformam 
a própria matéria pictórica, a qual se torna mais diluída que em 
tempos antecedentes, devido aos sucessivos perfis desenhados 
que a constituem. Essa compulsão de repetir os rostos perfilados 
leva o pintor a extrapolar as relações entre a pintura e o desenho 
nas telas, pois as repetições gráficas dos rostos alteram a 
pastosidade anterior da matéria da pintura.

Em uma obstinação gráfica, compreendida como anotações84, 
Heloisa busca apreender nos lobos o máximo possível de sua 
constituição física e sobretudo sua emblemática aura existencial.com

Para tal, tornam-se também modelos seus estimados cães, que 
a acompanham durante toda a sua existência e com os quais 
partilha as mais profundas relações de afeto. Eles dominam, 
inegável dignidade, tal como senhores da natureza, a imensidão 
daquelas paisagens campestres tão amadas por Heloisa 
as quais as identifica como parte de si; mesmo não sendo as da 
tundra que cobrem suas pinturas, esses vastos campos ilimitados 
trazem o mesmo halo de infinitude e mistério que ela atribui à 
vida em relação aos seus limites, sentimento que extravasa 
nas obras, assim como em suas magníficas fotografias. Heloisa 
expressa que "tudo parece contínuo e o tempo perde a sua 
dimensão de finitude".85

com

e com

31. Iberê Camargo 
Espelho negro/
Black mirror, 1984 
Óleo sobre tela / 0/7 
canvas 
93 x 132 cm 
Coleção particular/ 
Private collection,
Porto Alegre 
Cortesia / Courtesy 
Fundação Iberê Camargo

on

84 A artista escreve na introdução de seu portfólio de fotografias que "a observação 
da natureza e da figura humana sempre constituiu uma parte importante do seu 
trabalho de desenho e pintura, mesmo que não apareça como um produto direto da 
sua obra, mais como "anotações".
85 Heloisa Schneiders da Silva. Anotações arquivadas por Elida Tessler em início de 1987.
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Nas pinturas mais recentes dessa fase, rasgam-se feixes 
diagonais de cor, continuados de uma tela à outra. Esses 
animais mesclam-se a nuvens e as nuvens a paisagens; são 
todos constituintes da mesma violência dos tufões que se 
arrastam sobre as superfícies. Do intimismo das primeiras obras 
de lobos, a pintura da artista amplia-se à conquista de vários 
suportes, impulsionados, um na sequência do outro, a levarem 
à extrapolação constante para além da sua completude. Suas 
fronteiras entram permanentemente em xeque.

32. Heloisa Schneiders da Silva na Fazenda da Figueira,
Gravataí, RS, c. 1979/
Heloisa Schneiders da Silva at Fazenda da Figueira, Gravatai, Rio Grande do Sul, c. 1979 
Foto: Beatriz Fleck 
Cortesia / Courtesy

O fato ficcional que se alastra nessas pinturas evidencia 
seu posicionamento diante do real, pois essas pinturas buscam, 
ao partir do intimismo que manifestam, trazer a arte como 
experiência vital, uma sensível visão da alma entranhada nas 
coisas e nos seres. Sua busca é propiciar, pelo gesto pictórico, 
a evocação desses lugares inacessíveis que os lobos evocam: tal 
como no filme de Tarkovsky, são eles que levarão aos espaços 
desejados, tramados na própria pintura. Heloisa a compreende 
como um lugar, o que traz as relíquias submersas, como um rio 
em seu contínuo movimento.86

34. Paisagens / Landscapes, 1985 
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas 
75x121 cm 
Dlptico / Diptych
Coleção: segmento à esquerda em coleção desconhecida, o outro no Projeto HSS / Collection: 
segment to the left belongs to an unknown collection, whereas the other belongs to the Projeto HSS 
Foto: fotógrafo desconhecido / unknown photographer 
Cortesia / Courtesy Elida Tessler

33. Silêncio na tundra / Tundra silence, 1984 
Óleo sobre papel / 0/7 on paper 
40 x100 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo /Accession number FDO 0208

35. Paisagens / Landscapes, 1985 
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas 
75 x 121 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0021 
Foto: Fábio Del Re

A pintura de lobos desdobra-se em diversos prismas de 
materialização pictórica, pois o suporte é por vezes o próprio corpo 
do animal, sem plano subjacente. A artista faz pensar assim o plano 
da pintura e seus limites convencionais: recorta-o, interrompe-o, 
incita à continuidade de um em outro, estrutura dípiticos ou trípticos.

Como em seus pastéis, a presença de limiares adentra- 
se mais uma vez em sua poética. Apresentam-se novas 
indagações perceptivas e simbólicas a cada obra que se mostra. 
Pensa-se a pintura em outras possibilidades de sua apreensão, 
como trabalhos que são independentes ou que se sucedem 
em outros. Geram-se esculturas pintadas em superfícies

86 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista EA 0005, s/d.
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esticadas de tela ou papel industrial. Como uma pele no 
espaço, uma relação é posta em jogo a ser complementada na 
tridimensionalidade. Esses trabalhos transitam do plano da 
pintura à concepção de objeto e permitem, com isso, indagar 
sobre a própria natureza da pintura.

Duas pinturas ampliadas
Precisamente ao mesmo tempo em que se desenvolvem as 
pinturas de lobos, mostram-se outras investigações desenvolvidas 
por Heloisa em sua obra pictórica, porém como fatos esparsos 
dentro do conjunto de sua produção, mas não desprovidos de 
sua importância.

Em 1984, em parceria com Karin Lambrecht, a artista dá 
origem a uma fotomontagem, considerada por ambas as artistas 
como um ato de pintura.87 Esse trabalho é exposto no convite 
da Galeria Macunaíma (1985) sob o título Porto Alegre e a alma 
molhada pela umidade. Laura Ida Rambrosso é a personagem 
imaginária criada pelas duas artistas como uma "antecedente 
visionária", que vê o futuro em 1958, quando elas ainda são 
crianças. Refere esta, em sua declaração imaginada, que:

[...] Pensei que estava louca, mas era real e foi assim: uma visão 
de duas mulheres (e rapidamente as imagens se materializavam 
diante de mim), o tempo presente. Se encontravam e 
desencontravam elas, lobos, olhos e almas e outros, até que tudo 
ficou muito claro e exposto em uma sala perto do mar.88

Essa criação não se encontra distante da produção dos 
lobos de Heloisa, pois possibilita convergências no processo 
imaginativo que ocorre naquela produção. Trata-se aqui também 
de ficção, pela idealização das duas artistas a respeito da 
personagem imaginária, uma crítica de arte que não existe, mas 
é personalizada no complexo ato experimental desse trabalho 
artístico. Sobre uma extensa lona negra exposta ao sol, jaz ao 
fundo a fotografia de uma palmeira, recoberta com esmalte 
sintético, água e sabão em pó. Geram-se manchas, as manchas 
da alma sobre a paisagem, uma paisagem e personagem em 
manchas, as quais efetivamente não existem.

Esse trabalho aparece como inovador naqueles tempos em 
relação à pintura local, mesmo único no conjunto das obras 
da artista e da pintora Karin Lambrecht. Com ele se pensa em 
uma concepção ampliada de pintura, já que estabelece um

36. Prisma lobos / Wolves prism, c. 1984-1985 
Óleo sobre papel cartão / 0/7 on cardboard 
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0209

Obs.: encontrado nas anotações da artista como Pintura-objeto. A estrutura original foi destruída e 
posteriormente restaurada. Atualmente está em forma de tríptico. / Found in the artisfs notes as a 
Painting-object. The original structure was destroyed and subsequently repaired. Nowadays, it is in 
the form of a triptych.

87 As duas artistas mantêm uma troca intensa e permanente sobre arte durante lon
gos anos, marcada por reflexões e permeada de muito afeto. Em 1979, elas escre
veram juntas Coordenadas, um profícuo diálogo sobre arte, questões existenciais, 
sobre seus anseios e temores. Excertos desse diálogo encontram-se publicados 
nessa obra, na seção Escritos de Heloisa Schneiders da Silva. A profunda relação 
de amizade entre as duas artistas encontra-se registrada em algumas palavras de 
Heloisa, como, por exemplo, em uma publicação da Bienal de São Paulo de 1987, ao 
se expressar da seguinte forma: "Karin é parte da minha vida e falar nela significa 
penetrar num universo muito vasto, infinito e particular. Onde se mistura a grande 
amiga, a mulher que respeito e a pintora que admiro [...]".In: Gazeta do Sergipe, 
Suplemento de Arte e Literatura, 1987.
88 Palavras de Laura Ida Rambrosso, antecedente visionária que tem uma visão do 
presente e refere-se à exposição que ocorre no Rio de Janeiro como um momento 
iluminado. In: Os olhos do gato que ouvem, Galeria Macunaíma, op. cit.

O intimismo alia-se, assim, à projeção artística dessas obras; 
funde os mistérios da ficção com as variadas possibilidades de 
difusão pública daqueles espaços inacessíveis evocados nessas 
obras por meio do ato pictórico. Este é um fato particular na 
produção de Heloisa, com extensão distanciada dos caminhos 
que a nova pintura dos anos 1980 tenta disseminar.
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contraponto em relação ao que se elabora naquele momento em 
termos de pintura no Rio Grande do Sul. Ele não envolve tintas, 
não existem telas, tampouco o gesto de pintar. De um modo 
quase performático com os materiais do cotidiano, esse trabalho 
é registrado durante alguns instantes de sua ágil transformação 
e desmanche, em suas efêmeras manchas em mutação, obra que 
somente o registro permitirá fazer permanecer.

Compreende a artista a impermanência das alvas areias da 
praia de São Lourenço89 como um espaço de pintura. As margens 
da lagoa transfiguram-se no lugar específico da ação pictórica, 
em areias tingidas de delicados pigmentos derramados sobre 
elas, dos azuis aos vermelhos. Nesse trabalho, o lugar da pintura 
não se separa da vida - torna-se uma obra, não mais regida pelas 
propriedades formais de um meio específico. Ela se organiza, 
ao contrário, por colocar em questão os elementos percebidos 
como opostos a uma situação cultural estabelecida.90 Nessa obra, 
Heloisa transgride a tradição que traz incorporada desde 
primeiras pinturas como estudante, a de seus pastéis e a da sua 
pintura dos lobos.

suas

39. Sem título / Untitled, 1984
Pintura sobre a areia / Painting on sand, São Lourenço do Sul, RS 
Foto: fotógrafo desconhecido / unknown photographer 
Projeto HSS - Tombo / Accession number PA 0001 25/56

37. Porto Alegre e a alma molhada pela umidade /
Porto Alegre and the soul dampened by humidity, 1984
Obra realizada em coautoria com Karin Lambrecht/ Work executed in co-authorship with Karin 
Lambrecht
Foto: Heloisa Schneiders da Silva e/ and Karin Lambrecht 
Projeto HSS - Tombo / Accession number PA 0001 41/56

Como um happening, porque oferece uma definição visual 
situada no interstício entre a arte e a vida91, essa artista reabre 
a constelação de suas vivências na arte, pois há trabalhos 
que congregam a ficção como elemento primordial, outros, 
simultâneos, que se apoiam em princípios antagônicos: Porque 
sim se desenvolve em uma proposição artística de outra raiz 
que a dos pastéis; os lobos, em outra, em relação aos trabalhos 
ampliados da pintura. Ao verter pigmentos sobre a areia 
transformar a natureza em pintura, estabelece-se uma revisão do 
que a artista considera como trabalho pictórico. Coloca ela em 
xeque o lugar da produção e de exposição dos trabalhos, a ideia 
de tempo, a sua permanência, assim como o cotidiano e a vida 
em relação à arte.

Essas realizações trazem desafios e estimulam outros modos 
perceptivos em relação à pintura e ao comportamento artístico. 
Mesmo únicas na obra de Heloisa, essas experiências retomam

e ao

38. Porto Alegre e a alma molhada pela umidade/ 
Porto Alegre and the soul dampened by humidity, 1984 
Obra realizada em coautoria com Karin Lambrecht/
Work executed in co-authorship with Karin Lambrecht 
Foto: Karin Lambrecht 
Cortesia / Courtesy

Outra experiência peculiar oferece-se na produção da artista 
em época similar, também compreendida como pintura. Tal 
como a que desenvolve com Karin, Heloisa estende o campo 
dessa categoria em outro trabalho - considera-o de um só 
instante. Como um momento passageiro, ele faz resplandecer 
toda a intensidade de um acontecimento estético, tendo como 
suporte a própria natureza. Abandona, mesmo que por breves 
instantes, as telas ou os planos em papel, que inscreveríam 
pintura nos quadros convencionais.

89 Esse trabalho desenvolve-se na Praia de São Lourenço, às margens da Lagoa 
dos Patos, no Rio Grande do Sul, em 1984. Nessa localidade, são estimuladas 
sistemáticas ações artísticas, organizadas por iniciativas do Centro de Cultura da 
região. Esse evento é realizado em fevereiro de 1984, na comemoração da abertura 
desse centro. Participam diversos artistas plásticos, que, segundo Heloisa, realizam 
performances individuais, usando, em sua maioria, a paisagem local como suporte. 
O evento tem a duração de um dia, segundo o relato da artista.
90 Cf. Rosalind Krauss. La sculpture dans le champ élargi. In: L'origimlité de Vavant- 
garde et nutres mythes modernes. Paris: Macula, 1993.
91 Cf. Kristine Stiles. Performance art. Theories and Documents... op. cit.
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aspectos mencionados em obras anteriores, como as discussões 
no Espaço N.O. ou aquelas vividas em Porque sim ao revolverem 
o estabelecido. A artista amplia, a partir desse momento, mesmo 
em situações de exceção, a constelação de possibilidades de seu 
entendimento da pintura, fato que enriquecerá as obras que 
sucederão.

Espaços de formação
Ao mesmo tempo em que ocorrem as pinturas de lobos e as duas 
experiências ampliadas na pintura, Heloisa integra, ainda ao 
lado de Karin Lambrecht, práticas importantes em sua atuação 
artística local, referentes a uma perspectiva de orientação 
artística. Em finais de 1983, ao lado da pintora e do artista 
britânico Michael Chapman, Heloisa desenvolve uma oficina 
simultânea no Instituto Goethe, intitulada Três processos de 
trabalho, também acompanhada de uma exposição das obras dos 
três artistas. Essa experiência coloca-se para Heloisa como um 
momento fundamental de partilha de conhecimentos, tanto com 
seus "alunos" quanto com os artistas do grupo, um fato valioso 
nas relações que ela estabelece com a arte. Em depoimento, 
Michael Chapman comenta sobre esse trabalho conjunto:

41. Vista da oficina ministrada por Heloisa Schneiders da Silva em Três processos de 
trabalho, Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, 1983 /
View ol the class taught by Heloisa Schneiders da Silva in a Três processos de trabalho, Goethe 
Institute, Porto Alegre, RS, 1983 
Foto: Karin lambfecht 
Cortesia / Courtesy

Ao ministrar uma oficina, ainda que em momento posterior, 
mas de igual teor, Heloisa manifesta que

a nossa ideia reside, essencialmente, em permitir um espaço 
de criação. Lugar onde cada participante possa confrontar e 
desenvolver seu trabalho. O processo pessoal e o envolvimento 
com a realização da obra devem significar o continente único, 
onde tudo é "possível".93

[...] nessas oficinas, discutia-se a importância de pensar o 
processo criativo. Construímos e ensinamos a construir quadros 
grandes, era fundamental trabalhar o espaço físico e psicológico 
dos materiais [...J.92

1 ' Tt .£/v; • /- Torna-se evidente, ainda no depoimento de Chapman, o 
interesse voltado aos suportes de grandes dimensões para a 
pintura, às pesquisas por materiais e técnicas alternativas e à 
busca de procedimentos inovadores na prática artística. A ênfase 
expressa pelo artista é um fato importante naquele momento e 
em relação à arte local. Esse fato é estimulado pelos três artistas 
em seu contato com os estudantes da oficina ao propiciar novos 
modos de percepção e outras investigações em relação aos 
limites dos suportes e ao tratamento das superfícies.

A atmosfera de intercâmbio e de liberdade é um princípio 
essencial para a artista, a guiar também seus caminhos em todas 
as oficinas que ministra. Em sentido similar, Karin e Heloisa 
instalam um espaço não institucional para o desenvolvimento 
de experiências artísticas e debates sobre a pintura, A sala 9i, 
entre 1984 e 1985. Esse lugar, enriquecido por discussões e 
práticas artísticas, traz como modelo aquele vivido pela primeira 
artista de 1980 a 1983 na H.D.K. (Hochschule der Künste) em

40. Heloisa Schneiders da Silva ao ministrar oficina em Três processos de trabalho, 
Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, 1983 /
Heloisa Schneiders da Silva teaching a class in a Três processos de trabalho,
Goethe Institute, Porto Alegre, RS, 1983 
Foto: Karin Lambrecht 
Cortesia / Courtesy

93 Heloisa Schneiders da Silva, em caderno de anotações, CA 0010, c. 1995.
94 A sala é um espaço localizado na Av. Protásio Alves, 3177, subsolo em Porto Alegre.92 Michael Chapman, em depoimento de 26 de maio de 2010.
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Berlim. Karin propõe a Heloisa a abertura desse espaço, apoiado 
naqueles moldes, como um lugar de estudo e de desenvolvimento 
livre para a produção de arte. Fundamenta-se na troca de idéias 
a partir da história da arte e das novas conformações da arte, 

especial da pintura na atualidade. De A sala particip 
assiduamente, durante dois anos, os artistas Gisela Waetge95, 
Elida Tessler96, Moacir Chotguis, Herbert Bender, Sálvio Daré e 
Ricardo Trigo.

Esta é uma experiência que marca, mesmo em sua reduzida 
duração e com os poucos artistas que a frequentam, um 
pensamento diferenciado no meio artístico da cidade. Oferece, 
de uma maneira diferente do que geralmente 
universitário daquele momento, articulações entre a reflexão 
e o fazer a partir da prática da arte, não por estudos 
conhecidos afastados do ateliê. Esse é o princípio que rege esses 
valiosos encontros, durante a sua restrita duração: dos trabalhos 

elaboração afloram problemas para discussão, assim como as 
suas conexões com os fatos artísticos e a sua história.

e a vida primitiva do homem também permeiam essas reuniões, 
do mesmo modo como tais referências ocorrem na obra de 
pintura da artista daqueles tempos.97 Em um relato seu, constata- 
se que a dinâmica da orientação é viabilizar a integração entre 
prática e reflexão.

Ao lado desses envolvimentos, pautados pelo profundo 
prazer desses convívios, a artista participa de diversas 
exposições, como Arte morde™, da Galeria Tina Presser99, o que 
evidencia sua inserção cada vez maior no meio artístico local, 
também em início de uma extensão nacional dos seus trabalhos, 
como é o exemplo da seleção pela qual foi escolhida, juntamente 
com Karin, para a exposição de 1985, na Galeria Macunaíma da 
Funarte, no Rio de Janeiro. No entanto, essa projeção pública, 
ao contrário dos artistas de sua geração, não se apresenta para a 
artista como um fato importante; seria apenas uma decorrência 
natural do envolvimento que ela tem com a sua obra.

em am

ocorre no meio

a serem

em

Conflitos de pintura
Uma real transformação desenha-se, porém, no horizonte 
do trabalho de arte de Heloisa. A partir de finais de 1985, ela 
inicia um trânsito entre a Argentina e o Brasil. Fixa-se em 
Buenos Aires, cidade pela qual acalenta especial estima, onde 
permanecerá até finais de 1992, mesmo com eventuais retornos 
a Porto Alegre. Contudo, a mudança não é apenas geográfica; 
é sobretudo de concepção artística. Seu trabalho altera, desde 
esses tempos, os princípios da pintura que desenvolve até então: 
ela a problematiza de forma intensa, repensa o entendimento 
das superfícies, dos suportes e dos materiais, em procedimentos 
que assumem importância quanto às preocupações referentes à 
pintura daquele momento, igualmente valiosas ao se pensar a 
própria história da pintura.

A artista busca a universidade argentina para a sua

42. A sala / The room, c. 1984 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0103

formação. Ao chegar a Buenos Aires, frequenta um estágio de 
pintura de curta duração na Escuela Superior de Bellas Artes de 
la Nación Ernesto de la Cárcova. Lá é orientada por Juan Pablo 
Renzi, pintor argentino

Nos encontros realizados ao longo desse tempo! Heloisa 
enriquece o contato com seus alunos pelo oferecimento 
sistemático de uma fartura de materiais literários e visuais; 
destaca ainda para eles a importância das anotações e dos 
registros na produção dos artistas. Temas como ilusão, as lendas

com formação europeia e integrante, 
naquele ano, da representação argentina na Bienal de São Paulo.
A inserção da artista nesse espaço é apaixonada, e ela segue um 
curso de aperfeiçoamento em pintura na mesma escola até 1988,

“ Gisela Waetge frequenta A sala, mas toma-se uma amiga pessoal importante de 
Heloisa, com quem desenvolve valiosas interlocuções em assuntos de arte, da lite
ratura e da vida. Com ela divide ateliê na 
artista integra também o Projeto Heloisa Schneiders da Silva.
96 Elida Tessler é assídua artista que frequenta A sala e escreve um trabalho sobre 
esse espaço como uma das monografias que apresenta no Curso de Especialização 
em Artes Plásticas: Suportes Científicos e Práxis da Pontifícia Universidade Católi
ca do Rio Grande do Sul, enquanto aluna. Elida desenvolve mais um estudo sobre 
Heloisa nesse mesmo curso, elaborado em coautoria com Solange Uflacker; apre
senta, além disso, sua monografia final de curso, intitulada Tomar visível: questões 
sobre a representação na pintura atual de Heloisa Schneiders da Silva, em dezembro de 
1986 para a obtenção de seu diploma.

Guararapes, entre 1993 e 1994. Essa Cf. entrevista e anotações transcritas dos cadernos de Elida Tessler, gentilmente 
coletadas e cedidas por ela para este trabalho.
98 Exposição coletiva no Instituto de Artes da UFRGS, com a ideia de expor a arte 
jovem. Esse princípio integra o espírito artístico na época em haver uma ansiedade 
pela visibilidade pública dos jovens artistas. A esse respeito, Décio Presser declara, 
em entrevista à autora em 27 de maio de 2010, que "os artistas estavam ansiosos 
para ingressar no mercado", sendo esse fato integrante da atmosfera cultural da
quele momento.

Essa exposição ocorre em maio de 1984, juntamente com Mara Alvares e Karin 
Lambrecht, na Galeria Tina Presser.
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com o mesmo professor e com a assistência de Amado Sosa, 
como mestre de ateliê, e de Viviana Zargón, como auxiliar de 
cátedra. Também são seus mestres Norberto Gómez, Luis Felipe 
Noé e Alejandro Puente, entre outros.

Nessa época, é conhecido o estado de depressão do 
mercado de arte latino-americano, em especial na Argentina e 
no México. O clima de instabilidade no qual se veem inseridos 
os artistas é inevitável. Néstor Garcia Canclini, em estudos a 
respeito, justifica essa insegurança, em parte pela obsolência 
das tendências artísticas locais, mas em parte também pelas 
raras compensações econômicas que os artistas conseguem 
alcançar. Em sua posição, esse contexto é favorável ao 
desenvolvimento de obras, marcadas por rara criticidade e 
baseadas em princípios espetaculares.100

Heloisa é exceção no contexto descrito pelo estudioso 
mexicano. Trata-se de uma artista que, mesmo que a repercussão 
pública de sua obra não seja para ela uma meta primordial, 
é inovadora em seu trabalho e não busca neste qualquer 
procedimento espetacular envolvido em sua criação e nas formas 
de sua exposição.

Sua vida artística em Buenos Aires pauta-se em manter boas 
relações com os artistas locais, como com Luis Felipe Noé, Leon 
Ferrari e Juan Pablo Renzi, entre outros; porém, como jovem 
artista, ela não encontra muitos espaços receptivos no mundo da 
arte. Juntamente com seus companheiros de ateliê, abre o espaço 
de trabalho para receber os artistas de sua geração, lugar onde é 
possível estabelecer trocas e discussões sobre arte.

A partir de 1986,102 a compreensão pictórica altera-se 
visivelmente na obra de Heloisa. Das anteriores telas de lobos 
àquelas de espessas camadas transversais em cor, apontam 
agora, com veemência, fundamentais transformações em sua 
ótica da pintura ao entrar em questão o plano pictórico. As 
telas subvertem seu emprego tradicional e discutem os planos 
ortogonais que acolhem a pintura, enquanto esta passa a ocupar 
muitas vezes o espaço circundante. Em contato com a experiência 
argentina, a artista passa a trabalhar o suporte como um objeto 
que se retorce no espaço e que se alarga em obras que fundem

os limites entre pintura, objeto e escultura. Em suas "pinturas- 
objetos",103 assim nomeadas por ela, os rígidos conceitos dessas 
categorias indicam não ter agora lugar.

Um pensamento originado nos princípios que acompanham 
a vanguarda brasileira em 1959 é atual e elucida as modificações 
que afloram nesse momento na obra de Heloisa. Ferreira Gullar, 
em sua "Teoria do não-objeto", afirma que "o que importa não é 
fazer um quadro sem moldura ou uma escultura sem base, mas 
resolver os novos problemas que se põem quando a expressão 
já não conta com aqueles elementos".104 Nessa perspectiva, a 
produção da artista abre outros caminhos a serem percebidos 
em sua pintura.

Nesse momento, mais afastada do intimismo da pintura 
de um Edward Hopper, das telas tumultuadas de Van Gogh ou 
das referências pictóricas de Daniel Senise, Heloisa volta-se à 
ambiência cultural da arte argentina e à sua história. Convive 
com diversas fontes, entre elas com uma possível herança 
construtiva e do Grupo Madí, presentes na arte daquele país e 
evocadas com frequência no pensamento dos artistas locais. 
Esses pensamentos excluem, de um modo geral, a expressão, 
a representação e a ficção na tentativa de envolver o homem 
com coisas reais.106

Esses são aspectos que, mesmo distantes no tempo e do 
pensamento da artista sobre arte, podem ter influenciado em 
algumas alterações no veio intimista que trazia da pintura de 
seus lobos - em suas lendas, na ficção e no atávico, como cernes 
de sua pintura. A partir desses contatos, não únicos, sua obra 
sugere uma revisão na própria ideia de arte que desde então 
abraça, mesmo que a artista não faça referências a esse tipo de 
transformação. Impossível não se pensar também em sua leitura 
dos escritos de Torres Garcia, ao se encontrar nos da artista, com 
certa frequência, o termo "construção" quando ela se refere à 
arte, aspecto fundamental no pensamento do artista uruguaio.

Heloisa expressa que: "Prefiro começar assim 
CONSTRUÇÃO - tudo é importante".108 No entanto, sua obra 
vê-se estranha aos princípios positivos da produção desse artista, 
sendo a dela radicalmente oposta à racionalização que ocorre no 
interior da linguagem específica por ele adotada. Heloisa busca,
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101

107

Néstor Garcia Canclini. Modernity after postmodernity. In: Geraldo Mosquera 
(ed.). Beyond the fantastic: contemporary art criticism from Latin America. London/ 
Cambridge: Tire Institute of International Visual Arts/The MIT Press, 1996.

Cf. Ana López, em depoimento de 30 de maio de 2010.
A partir de 1986, Heloisa passa a partilhar moradia e ateliê com a artista 

argentina Ana López e com o artista paraguaio Feliciano Centurión, o ateliê de 
San Teimo, situado no bairro de mesmo nome. Heloisa mantém laços de profunda 
amizade com ambos os artistas, assim como os três apresentam ideais artísticos 
semelhantes. Segundo depoimento de Ana López, a entrega de todos à arte é em 
tempo integral e, nesse convívio, toma-se fundamental a troca de idéias sobre arte, 
em especial sobre as suas dúvidas. Com eles elabora o Projeto 3x3 para exposições 
nos três respectivos países. Também fundam juntos o Grupo Sapucay, com mais 
duas artistas argentinas, Amália Romero e Lucia de Jesus.

100

Tal denominação é registrada em seu projeto Afros, op. cit., p. 16.
Ferreira Gullar. Teoria do não-objeto. In: Frederico Morais (org.). Continente Sul! 

Sur, Revista do Instituto Estadual do Livro, n. 6,1997, p. 129.
São conhecidos muitos manifestos, entre eles os do grupo Madí (Gyula Kosice, 

1946), o Invencionista (Tomás Maldonado, 1946) e o Manifesto Blanco (Lucio Fontana, 
1946), entre tantos outros.

Cf. Tomás Maldonado. Manifesto invencionista. In: Frederico Morais (org.). 
Continente Sul/Sitr, op. cit.

Cf. Joaquín Torres Garcia. Vouloir construire. In: Claire Blanchon (coord.). 
Cart d'Améri(jue Latine. Paris: Musée National d'Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou, 1992.

Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista em CA 0001, c. 1994.
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naquele momento, em outro sentido, a presença da natureza 
articulada à sua pintura. Suas escolhas mostram-se distintas das 
referências construtivas locais; sua arte vai além, ao reunir vários 
elementos às suas telas, como galhos e bastões de madeira que 
atravessam os suportes. Ela vê na arte uma ação integradora da 
natureza, da cultura e da vida, como um "colocar em relação 
todas as coisas do mundo", como diria Kurt Schwitters 
completa a artista, em uma ação necessária e vital.110

Seus primeiros trabalhos na Argentina são pinturas que, 
mesmo voltadas a necessidades subjetivas, não deixam de 
revolver a tradição. Esse caminho não se dá apenas em relação 
à concepção de suporte, mas também no que tange 
problemas trazidos nas superfícies da sua pintura e nos materiais 
empregados. Remetem a se rever algumas obras do Grupo Madí 
para se reconhecer nelas algumas discussões sobre a moldura, 

as de Tomás Maldonado ou de Carmelo Arden Quin, entre 
as de muitos outros artistas. Para eles,

recurso empregado no mesmo sentido por Heloisa ao mobilizar 
muitas vezes essa perspectiva na conformação das suas obras. 
A quebra na concepção tradicional da moldura mostra-se nelas
desde o passado, em seus pastéis em suportes triangulares, nas 
molduras sem desenhos, mas também em seus lobos, em que 
se apontam cortes nas próprias pinturas mostrados em outro 
momento. Os contatos com a cultura local podem certamente 
ter ampliado a motivação a respeito desses aspectos no trabalho 
da artista, em particular nos que ela desenvolve inicialmente 
em Buenos Aires.

109 e, como

Em obras como O senhor da planície, a tela, estirada 
uma pele de animal a secar ao sol112, transforma a relação que se 
estabelece com ela como pintura, pois recusa a ortogonalidade 
do suporte, sua planaridade e a ideia de moldura. Seus limites 
são dados da construção interna da obra para fora, do centro 
de sua estrutura de troncos em direção aos contornos externos. 
Torna-se uma obra passível de respeitar a parede a ser afixada, 
'mas pode também ser compreendida como um magnífico 
objeto independente do muro. Seu verso, mesmo considerado 
pela artista como tal (onde consta a sua assinatura e os pontos 
destinados a segurar o pano da tela), assume uma configuração 
instigante ao contato físico. Mesmo que a artista não estivesse 
consciente do possível alcance qualitativo dessa construção 
oposta, esta pode efetivamente ser encontrada em muitas de

como
aos novos

como

Deve-se levar em conta as bordas da tela, considerar que elas têm 
papel ativo na criação plástica. Um papel que sempre deve 

existir [...]. Uma pintura deve ser algo que inicia e que se conclui 
em si mesma. Sem solução de continuidade."1

um

suas pinturas com tramas desse momento, também portadoras 
de configurações ricas à experiência tátil e visual.

Essa obra, como em muitas desse período, pelas 
transgressões que operam em relação à tradição da pintura, 
chama a atenção sobre o modo de compreendê-la como pintura. 
Clement Greenberg, em sua árdua defesa pela "pureza" desse 
meio específico, lembra que "as normas e convenções essenciais 
da pintura são também as condições limitativas a que esta deve 
atender para ser experimentada como pintura".113 Lembra, 
porém, Ferreira Gullar que a pintura já é um mundo conceituado 
e que é necessário ultrapassá-lo para reencontrar, através dela, a 
experiência primeira do mundo114, pensamento que remete 
trabalhos artísticos de Heloisa.

43. Carmelo Arden Quin 
Decor, 1947 
Acrílica sobre madeira /
Acrylic on wood 
35x32 cm
Coleção particular / Private 
collection, Buenos Aires 
Cortesia / Courtesy Galeria Laura 
Haber, Buenos Aires e / and do 
artista / the artist aos

Nesse pensamento de Rothfuss, fica evidente a consideração 
dos limites da pintura como partes da obra e da criação pictórica, 112 Essa obra data de 1986. Encontra-se nos arquivos da artista uma fotografia cap

tada por ela a partir de uma pele esticada para secagem ao sol na campanha, em 
bastidor tramado com galhos de árvore. Essa fotografia é arquivada por Heloisa

um documento de trabalho, no qual escreve "Pesquisa de campo/observa
ções/natureza (1981). Elton Manganelli, Beatriz Manganelli, Heloisa Schneiders". 
A artista, acompanhada pelos dois amigos, faz pesquisas de campo na natureza, e 
seus registros são empregados às vezes anos depois, como fontes para a criação de 
suas obras, como é o caso do bastidor evocado nessa pintura, cinco anos após a data 
da captação fotográfica.
113 Clement Greenberg. Pintura modernista. In: Glória Ferreira e Cecília Cotrim 
(orgs.). Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. p. 105.
‘"Cf. Ferreira Gullar. Teoria do não-objeto. In: Frederico Morais (org.), op. cit.

como109 Palavras de Kurt Schwitters. In: Beatrix Nobis. "Mettrc en reiation toutes les choses 
Catálogo Kurt Schwitters. Paris: Editions du Centre Georges Pompidou, 

1994. p. 21. Minha tradução. Esse artista, de importância inegável na história da arte 
ocidental, assim pensa a arte total nos prenúncios de sua Merzbau, ao compreender 
todas as manifestações da vida como sendo as de uma propriedade artística.
110 Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista EA 0005.
111 Rhod Rothfuss. Le cadre:

du monde".

un problème de I’art plastique actuel. In: Claire 
Blanchon (coord.). L'art d'Amérique Latine, op. cit. p. 349. Minha tradução.
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Distante dessa formulação de Greenberg sobre a pintura, 
a artista vive profundamente as possibilidades do meio ao 
ultrapassá-lo. Torna esta uma experiência viva, fenomenológica. 
Longe de uma percepção meramente retiniana, interpõe-na no 
espaço, gera-lhe movimentos, possibilita-lhe desdobramentos 
por meio de uma fusão de elementos diversos, mas ela 
permanece sendo sempre uma pintura. Atribui, em todos esses 
atos, um lugar prioritário à cor, às ricas camadas de pigmentos, à 
luz que transita sobre as superfícies, permitindo que estas sejam 
apreendidas pelas sutilezas táteis e cromáticas estiradas como 
peles no espaço.

r
}

46. Corpos / Bodies, 1986 47. Corpos / Bodies, 1986 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e madeira Óleo sobre estrutura formada por tela,
amarrados / Oil on structure composed of bundled canvas, galhos e madeira amarrados/ 0/7 on 
branches and wood / 124 x 65 x 11 cm / Tríptico / Triptych structure composed of bundled canvas, 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva branches and wood / 124 x 65 x 11 cm 

Tríptico / Triptych
Foto: Elida Tessler / Cortesia / Courtesy

Projeto HSS - Tombo / Açcession number f DO 0224

Um inerente sentimento existencial aflora nas diversas 
concretizações dos trabalhos da artista, no vigor atávico dos seus 
lobos, na impermanência de suas pinturas ampliadas, assim 
como em seus seres fantásticos, frente à nudez da realidade. 
A ficção, a desmaterialização eventual da pintura, a própria 
natureza como parte dos trabalhos ou a fantasia são escolhas 
buscadas por Heloisa para cercar a vida. Materializam-se elas em 
sua arte, evocadas também nos surpreendentes títulos atribuídos 
às suas obras. Assim se expressa a artista:

44. O senhor da planície/P/a/n lord, 1986 
Série Corpos - Bodies - a series

45. O senhor da planície / Plain lord, 1986 
Série Corpos - Bodies - a series Verso / Back

Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos 
madeira amarrados / Oil on structure composed 
of bundled canvas, branches and wood

e madeira amarrados / Oil on structure 
composed of bundled canvas, branches and 
wood / 160 x 85 x 18 cm 
Foto: Elida Tessler 
Cortesia / Courtesy

160 x 85 x 18 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0210

Diversos trabalhos desenvolvem-se por meio dessas 
experiências obstinadas para criar "estruturas que são 
seres", como afirma a artista. Formam um conjunto de obras 
entrecortadas com caules que atravessam as telas enriquecidas 
de pinturas com muita cor, como na natureza. Bastões de madeira 
ou troncos retorcidos perfuram-nas ou colocam-se sobre as telas. 
A artista considera esses trabalhos como seres nascidos das suas 
paixões, dos seus fantasmas e das suas cores, os que povoam a 
realidade nua que é cheia de visões115, como geradas das camadas 
internas da terra, conforme refere Heloisa.

Entendo meu ser como corpo portador de uma alma e delimitado 
por uma superfície sensível e permeável. Aí as forças da natureza 
interagem e se impõem. Movimentam-se as fibras subterrâneas 
e exorcisam-se os fantasmas. Faz-se gênesis de um corpo outro; 
outra matéria. Concretiza-se a pintura.116

Pensamentos expressos em escritos como esse fazem- 
se presentes ao longo de toda a produção de Heloisa.

116 Heloisa Schneiders da Silva, escritos da artista. Em Afros, op. cit.
1,5 Cf. Heloisa Schneiders da Silva. In: Marco Celso Viola. "As estruturas e o zen". 
Zero Hora, 06/09/1986.
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Acompanham eles também as obras posteriores, talvez de 
modo mais intenso, graças à maturidade que sua obra conquista 
no decorrer dos tempos.

A produção das pinturas de 1986 é trazida ao público 
de Porto Alegre no mesmo ano, na Galeria Tina Presser, em 
exposição intitulada A terra de Bernardo e Maria. Após a mostra, 
a artista retorna à Argentina e seu trabalho passa a evidenciar, 
desse momento em diante, novos contornos a serem pensados 
em relação ao conjunto da sua obra.

A sua pintura retoma agora o plano ortogonal, amplia 
espaços, e os suportes alargam-se. Uma obra estabelece 
trânsito com as anteriores e as mais recentes, pois ainda traz a 
presença de galhos sobre a tela. El mago desperta um interesse 
artístico peculiar: é uma pintura rica em superposições e 
passagens cromáticas. Porém, é mais que uma pintura, integra 
as relações entre pintura e objeto no próprio suporte pictórico. 
Contém em sua superfície uma outra tela em menores dimensões 
e em projeção tridimensional, emoldurada por galhos que 
ultrapassam os limites inferiores dos dois suportes. Diante desse 
trabalho, que lugar ocuparia cada uma dessas pinturas? Tornam- 
se as duas uma única pintura, ou uma destina-se a ser apenas um 
suporte pintado para acolher a outra? A complexidade de todas 

relações mostra que a artista problematiza essa categoria 
em relação ao suporte, às fusões dos materiais empregados e às 
categorias entrecruzadas.

Esse trabalho é fruto de valiosas experimentações. Não se tem 
certeza se Heloisa estaria ciente dos desafios que ele apresenta 

termos artísticos. Envolvida pelo acontecimento pictórico, ela 
afirma que se faz necessária a indagação através da prática, ou seja, 
da realização concreta como possibilidade única de confrontar-se, 

desses limites para incorporá-los, respeitá-los ou até 
mesmo desprezá-los.117 A pesquisa por ela abraçada pfovém do 
âmago do seu fazer, da sua imersão profunda com a matéria da 

pintura, em que se veem grafadas, contudo, as indagações que 
circulam em relação à arte no momento histórico e sobre os quais 
certamente ela tem conhecimento.

agora às superfícies da sua pintura elementos da vida cotidiana, 
especialmente os detritos industriais em metal. Chapas oxidadas, 
canos de ferro, telas metálicas das mais diversas origens habitam 

telas, agora ortogonais. Ela se apropria desses elementos, 
longe dos princípios da paródia apontados por Tucker, e opta por 
apropriações. Presentes na vida diária, esses elementos fazem 
parte da realidade, mas trazem algo mais, como lembra Lefèbre 
ao pensar as experiências cotidianas como fontes de resistência 
ao mundo das mercadorias: a experiência vivida, a subjetividade 
transitória, os hábitos, as formas de comportamento, as emoções 
e os afetos constituem essas experiências.

Heloisa recolhe esses materiais abandonados em galpões de 
ferro-velho ou mesmo na rua, como realizou outrora e de modo 
similar na natureza, em suas "pesquisas de campo/observações/ 
natureza", realizadas em 1981.120 Apropria-se então desses novos 
materiais, vinculando-os a um novo sentido projetado por ela.121 
Ao empregá-los em sua pintura, transgride suas origens, pois eles 
se transformam em partes da pintura. Sua utilização nas obras, 
em um rico leque de procedimentos diversos, abre sentidos 
indiciais importantes ao apontar outras direções irrompidas do 
cerne desses trabalhos.

um

essas

119

um

essas

48. Galpão de ferro 
velho / Junkyard, 
Buenos Aires 
Still do filme Superfícies 
iluminadas / Still from 
the movie llluminated 
surfaces, 1990 
Projeto HSS - Tombo / 
Accessior number V 0002

em

acercar-se

A produção da artista aproxima essas obras, mesmo havendo 
alguma distância temporal entre elas, a partir dos finais dos anos 
1980 em diante. Opta por mostrar rasgos e inclusões de peças 
metálicas nas superfícies pelo emprego de recursos variados. 
Esse tipo de trabalho remete, por exemplo, aos de Lucio Fontana, 
quando ele questiona o caráter artificial da pintura e introduz 
nela um corte real nas superfícies,122 cortes também percebidos 
nas obras de Heloisa.

sua

A pintura: além dos limites da superfície
Em um ensaio sobre a arte dos anos 1980, Mareia Tucker indica 
estar, entre os diversos interesses dos artistas, a busca a fontes 
não habituais à arte tradicional, como os elementos comerciais, 
os da arte popular ou mesmo do kitsch.118 A obra de Heloisa traz

119 Henri Lefèbre. The critique of everyday life: from modernity to modernism (towards 
a metaphilosophy of daily life). London, New York: Verso, 2005. Esse filósofo publica, 
de 1947 a 1981, três volumes relativos a essa reflexão, tendo eles provocado especial 
impacto sobre o Grupo Cobra e os Situacionistas.

Remete-se aqui à nota 112.
121 Cf. Robert Nelson. Appropriation. In: Robert Nelson and Richard Shiff (ed.). 
Criticai termsfor art history. Chicago, London: The Uni versity of Chicago Press, 1996. 

Eerreira Gullar. Teoria do não-objeto. In: Frederico Morais (org.), op. cit.

;l Heloisa Schneiders da Silva. O pensamento da pintura. Escrito da artista, janeiro 
de 1995.
ll8Jeanne Siegel na introdução de sua obra evoca o ensaio Bad Painting (1978), de 
Mareia Tucker. In: Jeanne Siegel (org.). Art talk: the early 80s. Michigan: Ann Arbor, 
1990. p. 4.
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49. El mago / The magician, c. 1986-1987
Óleo sobre tela com estrutura de tela e galhos / 0/7 on canvas wilh a canvas and branch structure 
150x130 cm
Coleção particular/ Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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se sobrepõem a essas superfícies ou as cortam, como signos 
indiciários, ao sugerirem ser seu lugar o do silêncio, da magia 
e da comunhão, como diz a artista. Não são as superfícies da 
arte, como concebe Fontana em seu conhecimento histórico 
e artístico, mas aquelas que recriam na pintura esses outros 
espaços, os quais indicam, em permanência, que talvez exista 
algo mais profundo além dos limites das superfícies pintadas. 
Assinalam principalmente que em seu interior jaz um lugar 
resguardado, advindo de um gesto do exterior e dos restos 
do mundo em direção à essência da própria pintura, a qual os 
incorpora na constituição de sua matéria.

Muitas pinturas de Heloisa abrem-se nesse prisma de 
trabalho, como em El alba (1994)124, no tríptico El rio (1994-1998), 
em Rio vermelho (1994), ao preservarem, em meio a todas essas 
pinturas, esse recôndito lugar, abrigado do mundo exterior. Em 
uma possível remissão autobiográfica, esse período coincide 
com perdas afetivas profundamente significativas para a 
artista.125 Diversos trabalhos, a partir desse momento, apontam, 
no âmbito da extrema sutileza de sua pintura, essa atmosfera de 
densidade e de recolhimento, como um "mergulho interno", tal 
como expressa Heloisa.

Algumas de suas obras contemporâneas a essas vivências 
constroem-se por meio de elementos verticais em metal inseridos 
sobre telas quadrangulares. Aludem ao corpo em relação ao 
espaço da pintura, são simétricos e verticais. Por esses elementos 
longilíneos, articulados às pinturas de dimensões amplas e 
densas em cor, como em obra Sem título (c. 1992)) ou em Canción 
de la tierra para una... (1988), remetem-se conexões entre o ato da 
pintura e os restos inertes, extraídos da banalidade do cotidiano. 
Fundem-se nessas obras a pintura e a peça apropriada, 
entidade única. Contudo, nesse processo, expõe-se o ato humano, 
"como uma indicação apenas, ao criar um espaço na pintura em 
alusão ao corpo e ao espírito",126 conforme enuncia a artista.

50. Lucio Fontana 
Concetto spaziale /
Spatial concept, 1965 
Alumínio com corte e grafite/ 
Cut aluminum and graphite / 
243x96,5 cm 
© Lucio Fontana/Licenciado por 
AUTVIS, Brasil, 2010

51. Sem título / Untitled, 
sem data / undated
Óleo e metal sobre tela / Oil and metal on camas. 
Detalhe / Detail
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensiona
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession numbet FDO 0122

Contudo, os princípios que movem a produção dos dois 
artistas são de naturezas diversas. A intervenção artesanal de 
Fontana e a apropriação de Heloisa orientam-se por concepções 
distintas de trabalho e permitem, por meio de uma comparação 
entre ambos os processos de criação, compreender alguns dos 
seus caminhos trilhados na arte. Enquanto o primeiro artista 
discute obstinadamente o estatuto da pintura a óleo, o mais nobre 
material da arte pictórica, interroga também a materialidade 
do suporte pela profusão de vazados em sua constituição. Esse 
artista problematiza princípios da arte, sobretudo da pintura. 
Heloisa podería ser compreendida por esse mesmo viés; porém, 
ao se adentrar mais profundamente em sua obra, percebe-se 
que o "seu contato direto é com a matéria, o gesto que incide 
sobre essa matéria, a inquietação, desejo e ofício, até o espaço 
mental",123 são os focos fundamentais.

Assim, os resíduos que ela extrai da vida cotidiana, 
detritos e relíquias submersas, como refere, são seus materiais 
de trabalho, os quais ela alia à sua pintura ao considerá- 
la um novo lugar. Frente a este, configura-se um ritual de 
trabalho, movido por um ato apaixonado, por um sensível 
gesto repetitivo que plasma a vida para dentro da pintura. 
Esses elementos abandonados, retirados da urbe, ganham 
então um outro espaço e outros sentidos em sua pintura. Eles

em uma

52. Estudo em caderno de 
anotações para El alba/ 
Study on sketchbook for Sunrise, 
c. 1992
Projeto HSS - Tombo /
Accession number CA 0004 
Foto: Fábio Del Re

seus

121 Na produção de Heloisa podem ser encontradas duas pinturas com o título El 
allm, uma de c. 1992, a outra de 1994. Aqui refere-se em especial à de 1994, por seu 
rasgo metálico na superfície.
125 Heloisa perde seu amado pai em 1988 e seu irmão Alexandre em 1990, a quem 
também dedica um profundo afeto.
I2" Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista, inscrito para o Projeto para a 
Igrejinha Martin Luther, 1997.123 Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista EA 0005.
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53. El alba / Surrise, c. 1992
Pigmentos emulsionados em base a óleo e madeira sobre tela / 
Pigments mixed in oil base and wood on canvas 
183 x 145 cm
Coleção particular / Private collection, Buenos Aires 
Foto: Fotógrafo desconhecido / Unknown photographer

54. Barnett Newman 
Onement I, 1948 
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas 
69,2 x 41,2 cm
© The Barnett Newman Foundation / 
Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2010

55. Sem título/ Untitled, c. 1992 
Pigmentos emulsionados em base a 
óleo e metal sobre tela /
Pigments mixed in oil base and metal 
on canvas
Dimensões desconhecidas / Unknown 
dimensions
Foto: Heloísa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession number 
FD0 0167

51



A pintura vem a ser nessas obras também um lugar, agora 
não mais percebido como a guarda de algo, mas relativo ao 
corpo que, por sua ação, cria a própria pintura: "Faz-se gênesis 
de um corpo outro. Concretiza-se a pintura"127, diz Heloisa. 
É possível que as experiências de Barnett Newman, em seu 
Onament /, de 1948, não fossem desconhecidas pela pintora, pois 
esse artista emprega semelhante estrutura de pintura e, por meio 
dela, questiona a criação na consciência do próprio corpo e do 
campo da visão. Basta lembrar que Newman, já inserido nas 
mais polêmicas discussões sobre a pintura do pós-guerra norte- 
americano, também compreende, mesmo intuitivamente, que a 
percepção bilateral simétrica é essencial para o estatuto ereto do 
ser humano, igualmente evocada na experiência pictórica da artista.128

de março (1995) e, como inclusive se presume, em sua última 
pintura. Esses procedimentos da artista demonstram que na tela 
se desenvolve o exercício e na pintura se faz a revelação;122 assim, 
ela persegue, além da busca dos vários recursos experimentados, 
esse permanente sentido espiritual presente na prática da sua arte.

Ainda no ateliê de San Teimo, em 1992, Heloisa esboça 
diversos desenhos em seus cadernos de anotações. Entre eles, em 
meio a pensamentos, poesias e listagens de atividades cotidianas 
a cumprir, encontram-se os estudos para a obra Adiós Esparta e, 
com ela, a ideia de partida. O título provém de Fernando Pessoa, 
que diz: "Seja como for, seja por onde for, partir". A artista o 
inscreve na parte superior da tela, em uma suposta moldura. 
Assenta-se o grande suporte quadrangular sobre uma base 
em forma de embarcação de metal, tal como idealizado nos 
pequenos e coloridos projetos esboçados. A extensa área azul 
da pintura é cindida em diagonal por outra branca e mostra 
que os limites mais uma vez integram o seu trabalho, tornando 
possível reconhecê-los entre as áreas de cor, na criação das 
bordas do quadro ou na concepção da pintura em um contexto 

'quase escultórico. A ideia de partida indicada pelo título, aliada 
à alvura do plano celeste que extrapola a tela como libertação, 
dá continuidade às obras que se sucedem em suas possíveis 
remissões à morte.

A pintura como lugar
Muitas experimentações concretizam-se na pintura de Heloisa 
Schneiders da Silva durante sua permanência em Buenos Aires 
até finais de 1992, mas elas continuam sem interrupção em seu 
retorno a Porto Alegre, como uma ação continuada até a sua 
morte. Para a artista, a pintura é um ato de fascínio permanente, 
pois é movido por paixão. Mas ela compreende esse ato, antes 
de tudo, como uma pesquisa constante, ao tentar fugir, com isso, 
à ideia de deslumbramento. Esse fato é acompanhado por sua 
amiga e colega de ateliê Ana López, que menciona as palavras 
da artista: "Devo matar o fascínio da primeira mancha sobre o 
branco".129 A esse respeito, Ana acrescenta que "as primeiras 
manchas de Heloisa eram verdadeiramente belas, porém isso 
não a deixava conformada; ela precisava sair dessa fascinação 
para encontrar algo mais que a beleza".130 Essa busca certamente 
se refere ao essencial em sua obra, a um acercar-se, como diz 
a artista, "dos movimentos primeiros, internos, de sucumbir às 
paixões e de transformar-me em obreira da construção de um 
espaço espiritual".131 Essa construção, cada vez mais consciente 
para a pintora, é perceptível nos modos de materialização de sua obra.

Ainda na capital argentina, muitos dos seus trabalhos trazem 
os referidos metais e madeiras sobre as superfícies da pintura 
ou em suas bordas, com sua ampla gama de diversificações. Ora 
são grades que as cobrem ou feixes de vime que atravessam as 
telas; também véus metálicos desprendem-se ondulados sobre 
a pintura. Pequenos objetos, na versão de pequenas conchas ou 
pedras, são cerzidos em meio aos pigmentos, como em Águas

56. Estudo para a obra Adiós Esparta, 
em caderno de anotações /
Study for the work Goodbye Sparta, 
on a sketchbook, 1992 
Foto: Fábio Del Re
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0004

57. Adiós Esparta / Goodbye 
Sparta, c. 1992 
Pigmentos emulsionados em base 
a óleo, madeira e metal sobre tela / 
Pigments mixed m oil base, wood and 
metal on canvas
Dimensões desconhecidas / Unknown 
dimensions
Foto: Fleloisa Schneiders da Silva 
Proieto HSS - Tombo /
Accession number FDO 0225

,27Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista. Em Afros..., op.cit.
I2fi Cf. Hal Foster et al. Art sitice 1900: modernista, anlimodernism, postmodernism 
1945 to the present. Vol. 2. New York: Thames & Hudson, 2004.

Cf. Ana López, em depoimento de 30 de maio de 2010.
130Cf. palavras de Ana López, em depoimento citado.
131 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista. Em Afros, op.cit.

129

132 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escrito da artista. Em Afros, op. cit.
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dentro do quadro. A pequena tela em madeira emoldurada ao 
centro da tela nada representa da pintura, como esvaída de seu 
conteúdo. Esses dois ângulos simbólicos - morte existencial e 
morte da pintura - abrem possibilidades para duplas leituras 
e evidenciam o valioso potencial evocativo que a produção da 
artista oferece.

Canción de Orfeo (1992) mostra assim seu espaço selado 
parte central da pintura, tal como um sepulcro na tela. 

Faz reportar-se à mitologia grega (que o título sugere) e aos 
vínculos desse personagem com a morte. Esse trabalho poderia 
apontar também, em uma aproximação artística, a sua alusão 
às questões da moldura e do quadro, pois apresenta o quadro

na

58. La canción de Orfeo / Orpheus' song, 1992
Pigmentos emuisionados em base a óleo e madeira sobre tela / Pigments mixed in oil base and wood on canvas 
100 x 100 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0163
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Ao retornar a Porto Alegre, a pintora encontra transformações 
significativas no meio artístico local no que tange às repercussões 
institucionais, com a criação do Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul, o projeto e preparação da 1 Bienal do 
Mercosul, também da Fundação Iberê Camargo, a instalação 
do Torreão, a criação do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais (Mestradoe futuramente Doutorado) no Institutode Artes
da UFRGS e a presença do Instituto Estadual de Artes Visuais 
da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, entre outras. 
Promovem-se exposições e eventos importantes e estimula-se 
uma maior circulação dos artistas e da reflexão artística, 
em momento anterior, mostra-se mais rarefeito, com iniciativas 
conduzidas na maior parte dos casos por galerias de arte. Nesse 
contexto, Heloisa prossegue em suas indagações anteriores no 
desenvolvimento de sua obra, participa de algumas exposições 
e ministra oficinas. No entanto, sua dedicação artística mostra- 
se mais introspectiva e revela cada vez mais o sentido existencial 
que se trama em suas obras.

Mesmo assim, Heloisa debruça-se, a partir de 1994, sobre 
produção de pinturas voltada ao referido sentido indiciário, 

portador de um vestígio de perda. Nesse prisma, encontra-se 
plasmado um forte vazio existencial em diversas concretizações 
materiais das suas obras, de interesse no conjunto da produção 
artística de Heloisa.

Em seus

uma

pequenos cadernos de anotações, inúmeros
registros cobrem suas páginas e nelas trazem a idealização de 
muitas obras, entre elas as que se desenvolvem a partir de 1994. 
São as Pequenas casas de guardar amapola, croquis de edificações em 
suas diversas configurações expandidas pelas folhas anotadas. 
Nesses mesmos caderninhos descobre-se, além dos esboços e de 
outras notas, um apontamento no qual se lê: “a pequena casa de 
guardar o sono, os sonhos e as ilusões".137 A seguir, na mesma 
folha do caderno, descobrem-se também as seguintes frases:

o que,

"arrisca escutar o coração da terra" 
"close your eyes e façamos de estrela" 
"um lugar"Em 1993, a artista participa de Archipiélago, na Casa de 

Cultura Mário Quintana, juntamente com Ana López e Feliciano 
Centurión, seus companheiros de ateliê em Buenos Aires; com 
eles havia estruturado a exposição itinerante Tres x Tres (Porto 
Alegre, Buenos Aires e Assunção, 1988) e Superfícies iluminadas133, 
que também contou com a participação de Renzi (Buenos Aires, 
1990). "Nosso Archipiélago é uma reunião de pessoas, idéias e

Basta percebê-las reunidas para se pensar em possíveis 
articulações entre seus sentidos ao serem evocadas entre si. Ao se 
"escutar o coração da terra", retorna-se aos escritos da artista da 
época dos lobos, àquela atmosfera misteriosa que envolve 
animais desde finais de 1983. Reencontra-se o atávico, as potentes 
forças da natureza, em sua árdua conquista de liberdade frente 
ao impuro. Close your eyes, por sua vez, é o título de uma pintura 
iniciada em 1994 e concluída em 1999 em suas duas versões. A 
obra indica explicitamente sua menção à morte, ao projetar 
corpo em sua drástica queda em abismo. Ainda "um lugar", 
sugere possibilidades para todas as pinturas que indicam um sítio 
nas telas onde aparecem metais, tal como em El arca de 1989.

Assim, as Pequenas casas de guardar amapola constituem 
lugar na pintura, o lugar vazio e isolado do mundo exterior

seu
é sentir, percebe-se que algo nos escapa: 

ver, nesse caso, é perder. Mostra que as superposições cromáticas 
construídas ao seu redor, em meio à pintura iluminada em tons 
pastéis, reforçam o retiro daqueles templos, graças aos sutis 
planos de pigmentos que os contornam de sombras e que lhes 
impõem a solidão. Selam, como sepulcros na matéria da pintura, 
aquele lugar marcado, como percebido em Canción de Orfeo. São

esses

sentimentos"134, expõe Heloisa, dando ênfase ao que considera 
fundamental no trabalho de arte: a criação em grupo. Esse é 
princípio importante em

um
seu pensamento artístico, enraizado

desde os seus longínquos tempos da arte postal, quando afirma: 
"Éramos muitas um

que pareciam falar de alguma coisavozes

comum (mesmo que em tons dissonantes)". 135

Nessa época, a artista integra diversos trabalhos coletivos, 
como Quartado, com Gisela Waetge, Karin Lambrecht e Regina Coeli 
(Instituto Goethe, 1990); as duas exposições de pinturas com Karin 
Lambrecht, na Igreja Martin Luther (1994 e 1997); as Experiências Plásticas 

Campus (UNIS1NOS, 1994); Gesamtkunstwerk, com a produção do 
vídeo Actio136 (Instituto Goethe, 1995), entre muitos outros.

um

naquele espaço das telas ao qual não se tem acesso. Por 
mistério, quando verno

133 A aposição Superfícies iluminadas é fruto de um real ato coletivo. Durante três 
meses de trabalho, esses artistas criam obras em grandes dimensões, nas quais uns 
interferem nas obras dos outros, verdadeiro sentido de comunhão. A pro
posta visa colocar em xeque criação, autoria e assinaturas. Segundo Ana López 
em depoimento de 21 de junho de 2010, "eram quatro artistas, mas gerou-se nó 
conjunto uma quinta imagem, a do artista construído por todos nós". Esse conjunto 
de obras foi exposto no Centro Cultural Recoleta, e todo o processo de trabalho foi 
documentado em filme de Rafael Filipelli em 1990.
134 He,olsa Schneiders da Silva. In: Eduardo Veras. Uma versão artística do Merco
sul. Zero Hora, 29/06/1993, Segundo Caderno, p. 3.
135 Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista sobre a arte postal, c. 1979.
136 ° vídeo Actio- desenvolvido sob direção de Marta Biavaschi, é um documento

em um

importante sobre a arte do período e reúne, em um trabalho sensível da diretora, 
valiosos depoimentos e obras dos artistas Heloisa Schneiders da Silva, Karin 
Lambrecht, Michael Chapman, Lia Menna Barreto e Mauro Fuke. Essas obras são 
expostas no Instituto Goethe em 1995.
137 Heloisa Schneiders da Silva, em caderno de anotações, CA 0001.
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pinturas que indicam perda e desaparecimento (dos corpos?). 
Amapola é uma flor solitária, mas ela guardará serena o sono 
da morte e, com ele, todos os sonhos e ilusões que ali, em "um 
lugar", ficarão abrigados para sempre, a temporal mente, como 
evoca Heloisa.

grupais, mesmo que guarde suas convicções pessoais em relação 
à sua prática da arte.

Assim, os esboços desse momento expõem a solidão e 
o abandono das suas Personas, esses delicados personagens 
que afloram enigmáticos pelo carvão sobre as aguadas em 
papel. Espaços e muros crescem imensos em seus desenhos, 
intransponíveis, diante da fragilidade de um corpo que jaz 
só em seu interior. A pintura a óleo é menos frequente nesse 
período, mas dá lugar a muitos desenhos que indicam irromper 
da pintura, como expressa Heloisa. Ela pensa o desenho como 
aquilo que, mesmo fugaz, é essência.138

Ela se retrata em diversos trabalhos, tal como em seus 
primeiros desenhos; nos últimos, porém, abandona os estudos 
de investigação perceptiva que outrora desenvolvia. Busca agora 
demarcar a sua face na pintura, possivelmente pela consciência 
de sua iminente desaparição. A recuperação do autorretrato, 
aparentemente esquecido dos primeiros desenhos, evidencia a 
continuidade subterrânea que se trama em sua obra, mesmo que 
esse tipo de trabalho assuma conformações distintas e outras 
condições de produção.

59. Estudos em caderno de anotações para Pequena casa de guardar amapola / 
Sketchbook studies for Little house to store poppies, 1994
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0001 
Foto: Fábio Del Re

60. Estudos em caderno de anotações / Sketchbook studies, c. 1994
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0004 
Foto: Fábio Del Re

61. Persona (if), 1999
Carvão e pó xadrez preto 
emulsionados com aguadas da 
base PVA branca de natureza 
acrílica sobre tela / Charcoal and 
black synthetic ferrous oxide 
pigment mixed with acrylic 
white PVA base watercolor on

No intervalo
A partir de 1999, a obra da artista amplia seus contornos 
enriquecidos de alusões autobiográficas e traz novamente à luz 
alguns vestígios de trabalhos anteriores. Agora é impossível não 
associar, pela configuração de sua pintura e de seus desenhos, 
um diálogo próximo com a morte - percebe-se a pintora , 
certamente mais consciente dos pontos extremos que lhe concede 
a existência.

No entanto, sua condição de artista adepta de uma verdade do 
eu, subjetiva, também identificada com os princípios da angústia 
pessoal que a assolam, é ultrapassada por seus conhecimentos da 
tradição. Estes se reconhecem em sua afinidade com os desenhos 
de Leonardo da Vinci, com Rodin, a que encontra nos trabalhos 
de Frans Kracjberg, em seus conhecimentos de Duchamp, na 
belíssima pintura de um Turner que tanto admira, na produção 
de Senise e em várias obras dos artistas uruguaios e argentinos 
com os quais convive. Esses são fatos que significam que Heloisa 
busca a universalidade, muito além da independência solitária 
de uma artista de filiação moderna. Ao contrário, estabelece 
relações entre as suas referências e o trânsito com o pensamento 
coletivo e histórico, participando intensamente das ações

canvas 
40 x 40 cm 
Projeto HSS - Tombo / 
Accession number P 0009 
Foto: Fábio Del Re

62. Sem título / Untitled, 
sem data / undated 
Grafite sobre papel vegetal / 
Craphite on vegetal paper 
Parte superior / Upper portion: 
8 x16 cm
Parte inferior / Lower portion: 
7,5 x 8 cm 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number D 0130 
Foto: Fábio Del Re

138 Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em caderno de anotações, novembro de 2000.
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63. A casa de guardar amapola / The house to store poppies, 1994 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / Pigments mixed in oil base and metal on canvas 
140 x 120 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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O mesmo ocorre em relação aos seus lobos, antes ágeis e 
cheios de vigor, ao serem retomados nesse momento. Mostram- 
se, nos tempos atuais, esboçados nos desenhos em postura de 
descanso, também inertes na pintura, em seu estado de suspensão 
da vida. São envolvidos muitas vezes por uma figura feminina 
que os abraça, ou que com eles se recosta na paisagem, como 
no longínquo Voo azul, de 1985. Entretanto, sua conduta hoje é a 
que faz perceber uma profunda lassidão, a quase total entrega à 
desesperança, lobo e mulher, em que se identifica, comparando- 
se com obras de tempos anteriores, as contenções na cor e nos 
recursos pictóricos da pintura desse período mais recente. Hoje 
esses trabalhos trazem um visível desencanto, o que atravessa os 
limiares da arte e dizem respeito a um intervalo, como refere a 
artista, no qual ela transita entre a vida e a morte.

Esses trabalhos são compreendidos ao modo de uma 
despedida e trazem consigo o futuro contido. Heloisa 
compreende que os limites existenciais são verdadeiros e que 
ela somente poderá libertar-se ao rompê-los em seu trânsito 
para além desse intervalo, ao "tocar os limites mais distantes"140, 
como um dia escreveu.

Suas duas últimas pinturas, encontradas em seu ateliê antes 
de seu desaparecimento em 2005, sem mesmo ser possível ter 
acesso aos seus títulos, mostram dois momentos importantes 
e sequenciais em sua obra final. As duas telas de dimensões 
alargadas originam-se dos estudos grafados em seus cadernos 
de artista. Um deles diz respeito à sua derradeira pintura, a 
que inicia o acompanhamento da obra da artista nessa reflexão. 
É a que mostra seu transe pictórico na compressão do espaço 
da pintura e em sua extrapolação a um mundo que se estende 
além dela. A outra traz um ser em movimento que se desprende 
para o alto, em meio à rarefação cromática. Irradia uma luz que 
advém da pintura, em sua ânsia de projetar-se para muito além 
dos limites da arte ao procurar transcendê-la.

Assim, essas duas obras, descobertas no último espaço de 
trabalho de Heloisa, são acompanhadas das anotações que as 
acompanham. A artista revela: "não posso falar sobre a pintura, 
talvez pintar a pintura, mais ainda, pintar como o único recurso 
de denunciar em mim a impossibilidade de pintar". Assim, ela 
sabe que pintar é também viver o drama para materializar o 
sentido humano, o que para sempre propagará em seus trabalhos 
e escritos, apesar do inevitável destino diante do qual não lhe é 
possível lutar.

Toda essa obra, entre as tantas dimensões que aponta, traz 
mais que simples trabalhos de pintura ou de desenho. Ana López 
relata que Heloisa um dia manifestou que "a obra me ajuda a 
conformar meu próprio desenho"141. Mesmo com um pensamento 
universal, voltado ao homem e à sua história, o centro irradiador 
de sua produção é a sua própria conformação frente à vida - 
junto às pessoas, às crianças, aos animais, aos lobos, às baleias, 
enfim, à própria natureza.142 O mar, em seus movimentos de fluxo 
e refluxo, suas delicadas conchas, o céu e também as flores, os 
extensos campos, mas sobretudo o homem são suas referências 
fundamentais. Sobre elas projeta seus afetos, seu profundo 
sentimento ético, acompanhado, porém, do permanente vazio 
existencial que constitui seu modo de apreensão da vida e pelo 
qual se conforma a anatomia da sua própria arte, na irrupção das 
tantas facetas que esta vem a oferecer.

139

64. Voo azul / Blue flight, 1985 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
70 x100 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei FDO 0226

65. Persona (pietà) / Persona (piety), 1999
Carvão e pó xadrez preto emulsionados com aguadas da base PVA branca de natureza acrílica 
sobre tela / Charcoal and black synthetic ferrous oxide pigment mixed with acrylic white PVA base 
watercolor on canvas / 40 x 40 cm 
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0007 
Foto: Fábio Del Re

140 Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista EA 0013, s/d. 
141 Cf, Ana López, em depoimento de 10 de junho de 2010.

Cf. Ana López, em depoimento de 10 de junho de 2010.139Cf. Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista, s/d. 142
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Outros trabalhos em constelação
A abrangência do trabalho da artista amplia sua constelação 
de interesses e de dedicação a outras experiências, além da 
produção artística. Entre 1995 e 1996, Heloisa elabora um 
projeto de obra pública a convite do arquiteto Paulo Cassiano, 
trabalho idealizado também por Pedro Granzotto para o 
Hospital São Francisco, na Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre. Nesse trabalho, a artista desenvolve o mosaico do hall 
de entrada do hospital, em uma alegoria que se refere à vida 
de São Francisco, a partir do filme de Franco Zeffirelli. Nesta, 
o Irmão Sol e a Irmã Lua recepcionam os visitantes na portaria 
do hospital, a prometer a estes uma nova vida, livre do apego 
material às coisas. Em uma criação para espaço público, a artista 
integra a atenção dada ao piso e ao forro simultaneamente 
suas relações recíprocas, onde dispõe os mosaicos do piso 
sua articulação com o elegante corte prateado, em forma de lua, 
que rasga delicadamente a superfície do forro da construção.

Essa artista, em seu grande potencial de "afeto eterno"144, 
como se refere em carta a uma correspondente imaginária, mostra 
cultivar sua paixão por crianças. Em toda essa afetividade que 
transborda de seu ser, existe algo mais profundo: a artista é capaz de 
ver o mundo a partir do olhar da criança, isto é, a esta não se impõe 
a percepção conceituada do mundo adulto. Ela sabe tudo o que uma 
criança almeja ver, imaginar, sonhar e amar. Sob esse ponto de vista, 
sua obra extrai do ideário infantil todas as suas expectativas.

Assim, as luminárias desses quartos de hospital fazem 
resplandecer as estrelas, as sequências de luas e espirais 
coloridas, as pegadas deixadas pela trilha dos fantásticos animais. 
Os pisos organizam-se em formas espiraladas a estimular os 
passos das crianças, como se elas pudessem brincar entre todas 
aquelas cores justapostas. As frases em torno das imagens que 
cobrem os murais mesclam contos, fábulas, pequenas histórias e 
pensamentos, sempre a partir das expectativas infantis.

143

em
em

67. Luminárias do Hospital Santo Antônio (Santa Casa) /
Light fatures at Santo Antônio Hospital (Santa Casa Hospital Complex), 2001 
Foto: Carlos Stein

V>

66. Mosaico do Hospital 
São Francisco - Irmão Sol 
e Irmã Lua / São Francisco 
Hospital Mosaic - Brother Sun 
and Sister Moon, 1996 
foto: Carlos Stein

68. Piso do corredor do complexo cirúrgico do 
Hospital Santo Antônio (Santa Casa) / Santo Antônio 
Hospital surgical complex corridor floor (Santa Casa Hospital 
Complex), 2001 
Foto: Carlos Stein

Ainda a convite de Cassiano, Heloisa idealiza em 2002, 
juntamente com Neca Cassiano, a programação visual e 
ambientação do hall dos oito pavimentos do Hospital Santo 
Antônio. Lá cria murais, piso, luminárias, a sinalização dos 
corredores e leitos em diferentes pictogramas, povoando 
ambientes de brejeiras girafas, elefantes, onças e castores.

Mais um projeto, também a convite do mesmo arquiteto 
(c. 1997), é idealizado por Heloisa, em conjunto com Karin 
Lambrecht, para a construção de um anexo do Hospital Santa 
Rita da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Embora não 
chegue a ser implementado, o estudo traz à luz sua interação 
com muitas das preocupações da pintura daquele momento,

esses

' " Os arquitetos Neca e Paulo Cassiano, além de convidarem Heloisa para integrar 
vários projetos de obras públicas, são seus 
artista dedica uma profunda amizade e carinho. Neca é amiga de Heloisa desde a 
infância, dos tempos do Colégio Piratini.

devotados amigos pessoais e a quem a

144 Heloisa Schneiders da Silva, em carta, 1986.
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particularmente presentes na obra das duas artistas. Os 
diversos materiais que estimam cobrir as fachadas dos prédios 
- terra (barro), cobre, chumbo e alumínio - fazem interagir na 
arquitetura os aspectos matéricos de uma superfície em relação à 
outra. Mesmo sem sua realização efetiva na obra arquitetônica, o 
projeto merece ser compreendido historicamente.

69. Estudo para o projeto 
para o Hospital Santa Rita / 
Santa Rita Hospital project study, 
c. 1996
Pigmento e grafite sobre papel /
Pigment and graphite on paper
22,5 x32,5 cm
Projeto HSS - Tombo /Accession
number PI 0050
Foto: Fábio Del Re

Mencionam-se ainda as ilustrações de livros como Silva 
Rerum ou A floresta das coisas (2000), de Jorge Hausen, em cuja 
capa integra-se uma figura humana e um cachorro, tendo sido 
elaborados diversos estudos em grafite e aguadas para esse 
trabalho. A artista ilustra, além disso, vários livros, no mesmo 
espírito que norteia os trabalhos de design de pictogramas e 
os murais do Hospital Santo Antônio. Livros infantis como A 
magia do brincadeiro - Mario Pirata, o projeto Batalhão das letras, as 
ilustrações de Lili inventa o mundo, que acompanham o texto de 
Mário Quintana, são organizados a partir da ótica infantil.

A artista partilha essa perspectiva com as crianças, em 
torno de coloridos animaizinhos, curiosos personagens que 
cria, dos barcos, paisagens e mundos fantásticos, em um leque 
de sonhos infantis. Estabelece-se uma particular parceria entre 
autora e leitores, uma relação da qual os adultos parecem não 
ter condições efetivas de partilhar. Basta manusear o cartão 
elaborado por Heloisa para presentear sua sobrinha Elisa, ao 
construir para ela a face do lobinho Amisk em papier mâché. O - 
cartão contém uma mensagem na qual ele anuncia, lá do silêncio 
da tundra, "onde existe um céu que encosta no chão", que virá 
visitá-la em um cometa vermelho. Assim, a artista integra dados 
de sua obra daqueles tempos com a criação para o público 
infantil; a obra artística amplia-se em vários sentidos, até mesmo 
à fantasia do mundo das crianças.

Heloisa produz ainda pôsteres para a Escola de Inglês 
Lollypop (1982) e evidencia sua aptidão também para o design 
gráfico. Amplos planos monocromáticos desenham-se num 
longínquo horizonte, a prometer a riqueza desses estudos de 
inglês, passíveis de serem conquistados através daquela escola.

70. Cartão criado para a sobrinha Elisa /Cardcreated for niece Elisa, c. 1984 
Pastel e aguada sobre cartão / Pastel and watercolor on cardboard 
Detalhe em papier mâché / Detail in papier mâché 
37 x 28 cm
Frente e verso / Back and front
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre
Foto: Fábio Del Re

Todas essas criações testemunham o potencial inventivo de 
Heloisa, ao lado da importante obra artística que desenvolve. Sua 
inegável constelação de possibilidades, caminhos e propagações 
constrói-se norteada pela incomparável sensibilidade que a 
artista traz dentro de si, a irradiar-se em cada direção assumida 
por cada um desses trabalhos.

Quero outros espaços
Essa expressão provém dos escritos da artista145, registrada 
de modo despretensioso em seu caderno de notas, entre 
muitos outros textos, nos quais manifesta sua amplitude e sua

145 Heloisa Schneiders da Silva, em escritos da artista, em CA 0006, s/d. Essa frase 
também motiva a atribuição do título da mostra de parte de sua obra, Quem outros 
espaços, realizada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de 14 de dezembro de 
2009 a 21 de fevereiro de 2010.
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diversificação de pensamentos sobre a arte. Porém, ela assume 
importância ao se conhecer a conduta artística de Heloisa, sua 
experiência com a arte e o tipo de compreensão que tem da vida. 
Mesmo na redação simples e espontânea, essa formulação leva 
a reconhecer as facetas assumidas pelo trabalho da artista na 
história das artes visuais do Rio Grande do Sul, em um período 
marcado por uma produção bastante diversificada em seus 
caminhos artísticos, desde os anos 1980 até o seu falecimento em 2005.

Em um momento no qual o meio de arte move-se em 
direção a um crescente pluralismo em suas manifestações, da 
pintura ampliada às intervenções urbanas, dos prolongamentos 
da arte conceituai de tempos precedentes aos novos desafios 
da fotografia ou às instalações, a obra de Heloisa mantém suas 
experiências locais em um constante questionamento dos seus 
limites, nas diversas possibilidades apontadas.

Enquanto transita entre a performance da Mamãe Ganso em 
Porque sim, o conceitualismo do Painel crítico-comemorativo (lerem 
xadrez), formulado com seu grupo no mesmo evento, e a explosão 
de pastéis simultâneos, os que extrapolam bordas e interrogam a 
moldura, a artista ruma para a pintura intimista dos lobos. Esta 
também transgride espaços, os da ficção: contrariamente a muito 
dos interesses da arte daquele momento, ao indagar suas formas 
de representar culturalmente a própria arte, a comunicação 
e as imagens do mundo, a artista mantém o intimismo da sua 
pintura e a defesa do atávico como verdadeiros ideais. Como 
um contraponto a esse período, estende a seguir as demarcações 
no campo da pintura e aqui se relatam duas experiências, a de 
Laura ida Rambrosso e a de São Lourenço, cada uma com sua 
especificidade e compartilhadas com outros artistas. Logo após, 
suas conquistas na pintura entre Buenos Aires e Porto Alegre 
trazem à luz o fato mais importante que se descortina em sua 
obra: a tensão que se estabelece entre o enfoque artístico do seu 
trabalho e o sentido existencial, os que se colocam ambos como 
cernes fundamentais de sua produção.

Aqueles outros espaços que tanto a artista deseja alcançar 
centram-se precisamente nesse movimento permanente entre os 
espaços da arte, em suas apaixonadas descobertas de materiais, 
na concepção inventiva dos suportes, em suas apropriações em 
relação às superfícies da pintura, em suas pesquisas cromáticas 
e artesanais da arte pictórica e os dos espaços espirituais. Quero 
outros espaços são os que transgridem, mas também são os que 
vão além da busca artística; eles perfuram superfícies, guardam 
e preservam, como um mergulho interno na própria obra em 
direção a algo que existe além dela.

São os espaços que colocam em relação todas as coisas do 
mundo, mas que as excedem, para criar um lugar para o corpo 
e o espírito, como pensa a artista. Esses outros espaços são

também os dos afetos e os do amor, onde tudo é possível, onde se 
constrói a liberdade extrema, a que está contida nas pessoas, na 
natureza, nos animais e na arte, embora seja preciso extraí-la. O 
mais importante para Heloisa é descobrir essa liberdade latente 
no mundo e extrapolá-la em suas relações mais profundas com a 
vida e com o seu trabalho, assim como em relação à morte, com 
a qual se defronta em proximidade.

Um trabalho artístico altamente experimental, afastado 
de quaisquer interposições de conceitos, predeterminações 
ideológicas ou de uma história da arte cristalizada, leva a pensar 
nessas motivações que aponta. Mesmo que em muitos trabalhos 
essa obra apresente discussões artísticas importantes, sua 
pesquisa parte das relações com a pureza da vida e da terra, na 
qual o coração bate, com o corpo que integra, no ato de criar, 
sua relação biológica com a pintura e com a própria morte. Os 
elementos dos quais se apropria das cidades e dos dejetos da 
civilização tecnológica, atendem, em sua perspectiva humana 
e artística, a uma exigência espiritual, afastada das opacas 
certezas do mundo da empiria, enraizadas em grande parte no 
pensamento contemporâneo.

Esses espaços, transcritos em seus delicados cadernos, 
mostram a sua grandeza. Eles expressam o quanto é possível 
vislumbrar outros através da obra de uma artista como Heloisa 
Sçhneiders da Silva. São os que permitem repensar infinitamente 
não apenas a sua arte, mas todos os espaços que esta escava, 
interroga, ultrapassa e, mais que tudo, inaugura a cada obra que 
se dá a ver, para sempre.

Porto Alegre, 08 de agosto de 2010
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Gaudêncio Fidelis

ELEMENTOS PARA ANÁLISE DE UMA OUTRA TRADIÇÃO PICTÓRICA, 
UM OUTRO CÂNONE: A OBRA DE HELOÍSA SCHNEÍDERS DA SILVA

NO CONTEXTO DOS ANOS DE 1980

A intensa obra de Heloisa Schneiders da Silva1 (1955- 
2005) demanda uma outra tradição normativa e canônica, cuja 
especificidade necessita de um devido esclarecimento com vistas 
a conferir legibilidade tanto a seus pressupostos estéticos quanto 
à sua inserção cultural e artística. Não se trata de contextualizar 
a obra em um campo marginal, fora do centro canônico de 
atenção da pintura contemporânea, mas de introduzir novos 
parâmetros de análise capazes de dar conta da especificidade de 
sua obra, ao analisarmos elementos de diferenciação contextual 
em que esta se originou, considerando intenção artística, posição 
política e inclinações estéticas. Diante das premissas do trabalho, 
que se anunciam claramente, a saber, ampla atuação à margem 
do aparato institucional, escolha de um repertório singular e 
em grande parte avesso às tendências artísticas recorrentes no 
período2 e atuação e circulação local da obra, é preciso fazer uma 
abordagem diferenciada, mais inclusiva e específica, localizada 
de modo distante das premissas já tradicionais de interpretação.3

Circunscrever a obra de Heloisa nos parâmetros de 
canonização da pintura brasileira não seria uma tarefa fácil se 
considerássemos os parâmetros canônicos vigentes, e qualquer 
tentativa desavisada de fazê-lo soaria até mesmo ingênua. 
Especialmente porque tais parâmetros são, sobretudo no caso da 
pintura,4 restritos e refratários a determinadas obras pictóricas

e têm-se mostrado reincidentes e resistentes a mudanças, como 
toda forma derivada de um processo de canonização.

Coincidentemente, é partir dos anos de 1980, época em 
que a obra de Heloisa passa a adquirir uma feição pública, 
que o cânone da arte ocidental passou a ser desafiado por um 
constante escrutínio crítico que o obrigou desde então a diversos 
ajustes, embora tais mudanças não tenham sido suficientes 
para acomodar uma amplitude maior de obras e torná-lo mais 
inclusivo. No caso brasileiro, e especificamente no que se refere 
à pintura, uma série de premissas canônicas foi revisada, ainda 
que, talvez seja necessário dizer, mais no exercício diário da 
visibilidade das obras e raramente através da abordagem teórica.5 
Ambos os processos de revisão são válidos, eficientes e, de fato, 
igualmente necessários (pela via da visibilidade ou da militância 
teórica). Entretanto, no que se refere ao primeiro, ele requer 
uma posterior elaboração e registro teórico para que produza o 
efeito desejado, ou seja, o deslocamento das premissas do cânone 
para uma forma mais inclusiva. No caso da obra de Heloisa, a 
retração da obra em relação aos espaços de visibilidade tornou 
infinitamente mais difícil inseri-la em quaisquer premissas 
canônicas, assim como estabelecer vínculos de parentesco 
com tradições artísticas que propiciassem à sua pintura uma 
adequada legibilidade.6 No Brasil, embora as exposições que

1 Escrever este texto só foi possível em virtude da colaboração de várias pessoas 
que contribuíram com seus comentários, insights, sugestões e informações. Meus 
agradecimentos a Beatriz Kessler Fleck, Gustavo Possamái e Karin Lambrecht. 
Agradeço ainda a Carlos Pasquetti, Décio Presser, Mara Alvares e Renato Heuser 
pelo tempo que disponibilizaram em extensas entrevistas.
2 Trata-se aqui da escolha de um certo número de questões e assuntos recorrentes 
na obra. Não me refiro a procedimentos, muitos dos quais, como veremos, 
encontrarão similaridades formais com o neoexpressionismo alemão e outras 
correntes pictóricas da época, embora em menor escala.
3 Este texto integra uma série de tentativas que venho empreendendo no sentido de 
dar uma contribuição para desenvolver uma base teórica para a produção brasileira 
no que se refere à recepção e à legibilidade e que aprofundei em minha tese de 
doutorado, intitulada The Reception and Legibility of Brazilian Contemporary Art in 
the United States (1995-2005). Tratou-se de um empreendimento teórico com vistas 
a desvendar o modelo de recepção e legibilidade para a arte brasileira nos Estados 
Unidos, uma estratégia interpretativa de certa situação histórica que, em última 
análise, pode resumir-se como sendo um processo de assimilação de determinado 
corpo da produção artística.
4 Por uma série de razões que requerem um estudo mais aprofundado, as premissas 
canônicas da escultura são consideravelmente mais abertas do que as da pintura.

Uma delas talvez seja o próprio fato de que a escultura parece expandir-se sem 
limites para inúmeros caminhos, ao passo que a pintura mantém-se circunscrita a 
uma série de delimitadores que tem implicações conceituais determinantes na obra: 
superfície, frontalidade e cor sendo as principais. Não se trata obviamente de dizer 
que, para ser pintura, todas essas características devem estar aparentes, mas que 
de alguma maneira eles devem ser abordadas para que possamos caracterizar uma 
pintura como tal, mesmo que essa abordagem seja justamente para contradizê-la ou 
questioná-la como categoria historicamente constituída. A escultura, por outro lado, 
pode expandir-se infinitamente via sua condição tridimensional e virtualmente 
infinita apropriação de materiais. Se de certo modo a pintura pode lançar mão 
de uma incontável lista de materiais e procedimentos, esta ainda é uma lista mais 
limitada, e seu emprego deve manter-se sujeito às prerrogativas mencionadas adma.
5 No caso de obras de arte, o fenômeno conhecido como "mera exposição" foi 
introduzido por Robert Zajonc em meados dos anos de 1960, segundo o qual a 
exposição continuada a um estímulo provocaria em algum momento uma mudança 
em relação a ele. Robert Zajonc, "Attitudinal Effects of Mere Exposure", Journal of 
Personality and Social Psychology, 9 (1968), 1-27. Nesse sentido, a importância das 
reproduções de arte para gerar mais visibilidade é parte fundamental tanto do 
processo de formação do cânone quanto da exposição continuada da obra.
6 De qualquer forma, esta seria de longe uma característica da obra de Heloisa, já
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buscaram o alargamento do cânone ou sua revisão tenham sido já 
significativas, elas tiveram pouca ou quase nenhuma abordagem 
teórica e reflexiva n posteriori, fazendo com que os resultados que 
geraram tenham sido em grande parte minimizados.7

Mas a

Silva que eventualmente dificultariam sua inclusão no universo 
da pintura canônica ou pelo menos a percepção por parte de 

parcela dos profissionais da área9 para a qual tal inserção 
não seria de imediato possível? Observo de antemão que, 
tratar de inserção, refiro-me igualmente ao modo de circulação 
da obra que está interligado com a atuação do artista.

É preciso considerar também que a verdadeira questão não é 
de fato o enquadramento da obra em premissas canônicas, sej 
elas quais forem, mas sim a realização de um teste diante de 
tais premissas com vistas a tornar visíveis os pressupostos que 
diferenciam essas obras de um contexto muitas vezes acadêmico 
e institucionalizado. Se, por um lado, sabemos que tal atuação 
não é necessariamente determinante ou, melhor dizendo, 
suficiente para caracterizar este ou aquele tipo de inserção, 
por outro a predisposição do artista em atuar de determinada 
forma é fundamental para constituir a amplitude de circulação 
do trabalho e sua inclusão no cânone. Ainda assim, em última 
análise, essa inserção não pode ser creditada ao artista, nem 
seus méritos nem sua recusa de abrir-se à visibilidade da obra, 
mas fundamentalmente aquelas instâncias que forjam o cânone, 
estabelecem suas premissas e proclamam seus princípios.

uma

ao
pergunta que talvez seja pertinente fazer é porque, 

afinal, haveriamos de reivindicar uma democratização do cânone 
para sustentar a inclusão desta ou daquela produção, já que elas 
não parecem ter buscado a canonização em primeiro lugar? Não 
seria a necessidade de enquadramento em premissas canônicas 
uma vontade subserviente à construção das regras do sistema de 
canonização? Da busca de enquadramento de uma determinada 
produção que resistiu sistematicamente a ele? Sabe-se hoje que 
o cânone regula todo o universo de avaliação qualitativo das 
obras, e a dimensão política que adquiriu não pode nem deve 
ser ignorada. A formação do cânone é um processo de enorme 
teor político-ideológico e requer um constante escrutínio crítico, 
uma vez que está implicado em procedimentos de exclusão 
que lhe conferem uma dimensão muitas vezes problemática. O 
cânone em diversos momentos influencia até mesmo a circulação 
da obra, na medida em que às obras é dada ou não visibilidade 
em exposições, dependendo em grande parte de seu status 
canônico e/ou de seu suposto potencial de canonicidade.8 Seja 
como for, a dificuldade em promover a inclusão da obra de 
artista no cânone, antes de limitações que devam ser atribuídas 
à obra, indica a presença de um sintoma de que as premissas 
que estabeleceram as prerrogativas de canonização precisam 
provavelmente ser expandidas ou deslocadas para tornarem-se 
mais inclusivas. Consequentemente, duas perguntas precisam 
ser respondidas: primeira, quais seriam então as premissas 
que caracterizam a pintura canônica brasileira e estabelecem 

pressupostos inclusivos? Segunda, quais são os elementos 
constitutivos que perpassam a obra de Heloisa Schneiders da

am

um

A artista e historiadora Marilene Pieta, ao escrever sobre a 
formação da modernidade no campo da pintura no Rio Grande 
do Sul, assinala que ela é "dificultada por uma estrutura 
particular da região, tanto no âmbito cultural e formal quanto 
social".10 Ela lembra ainda que é só a partir dos anos de 1950, 
relativamente tarde, portanto, que uma autonomia cultural 
é conquistada, ensaiando os primeiros movimentos de uma 
modernidade ao menos próxima das experiências acontecidas 
nos anos de 1930 nas capitais centrais do país, especialmente 
no eixo Rio-São Paulo. Ela prossegue: "Não há pré-requisitos 
teóricos; há resultados. Não há enumeração de ideologias 
organizadas, para afirmar a cultura brasileira e sua identidade, 
mas sim a preocupação de constatar, nas formas de dentro 
delas, a presença de novos comportamentos estéticos. São 
códigos visuais que aqui buscam sentido. [...] É pela adoção de 
formas que se dá a adoção de ideologias, aqui visões de mundo 
que carecem de contornos nítidos".11

seus

que, devido à nossa parca tradição e a
sobre as obras, pouco se avançou no sentido de promover a legibilidade de 
produção. O que temos, na maioria dos casos, é uma grande visibilidade para 
determinado corpo de obras, o que não necessariamente implica torná-las legíveis 
ou mesmo promover sua recepção.
A lista de exposições que contribuíram para a revisão do cânone da arte brasileira 

é significativa, visto que podemos dizer que, de certa maneira, a maior parte das 
exposições de fato contribui para uma revisão. Entretanto, parece-me que aquela 
exposição que indiscutivelmente mais contribuiu para a revisão do cânone da 
arte brasileira que o fez ao desafiar simultaneamente o cânone euro-americano 
foi a XIV Bienal Internacional de São Paulo, realizada em 1998, a chamada Bienal da 
Antropofagia, curada por Paulo Herkenhoff.
b Ainda que a literatura sobre o cânone tenha crescido consideravelmente 
últimos anos, expandindo em 
apontaram o processo de exclusão em sua formação, nenhum estudo do qual eu 
tenha conhecimento engajou-se especifica mente em discutir o impacto do p 
de canonização na circulação da obra através de exposições. Se, por um lado, sabe- 
se que ele é forjado no exercício da visibilidade pública dessas obras, por outro, 

estudo que mostre a influência dos pressupostos canônicos nos procedimentos 
de escolha poderia revelar mais do que somos capazes de aprender com o próprio 
processo de canonização, este já bastante visível.

uma reduzida produção teórico/reflexiva
nossa

um

novos

nos
inúmeras direções e estratégias revisionistas que

* É importante salientar aqui que me refiro a "profissionais da área", em vez de 
nomeá-los pelo exercício de cada disciplina, justamente devido ao ambiente difuso de 
Porto Alegre, onde não há ainda uma distinção clara entre a crítica, a historiografia, a 
curadoria e outras disciplinas relativas ao exercício da profissão.
10 Marilene Burtet Pieta, A Modernidade da Pintura no Rio Grande do Sul (Porto Alegre: 
Sagra-DC Luzzatto Editores, 1995), 11.
"lbid.93.

rocesso

um
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uma modalidade artística que ganha terreno dentro da escola, 
possibilita um meio de investigação que expande a pesquisa de 
novas possibilidades de intervenção no universo plástico em 
inúmeras direções. Pode-se dizer que um fenômeno singular 
em Porto Alegre é que tenha sido através do desenho (uma 
prática muitas vezes relegada a um segundo plano em relação 
à pintura e à escultura) que houve uma reavaliação do substrato 
construtivo e ideológico da produção artística local. O retorno 
de Carlos Pasquetti dos Estados Unidos e a introdução no meio 
local de uma abordagem de grande teor pictórico16 pela via do 
desenho, com suas intensas cores e seu exaustivo mapeamento 
do espaço, conduziram a desdobramentos que poucos poderíam 
supor. Note-se, por exemplo, que em suas obras do final dos 
anos de 1970 cercas e linhas demarcavam a área do plano, [Fig. 
71] delimitando áreas de pontuação que poderíam tornar-se 
uma "versão brasileira" local equivalente da grade17 modernista 
desenvolvida por grande parte da produção americana. Na obra

A construção de uma tradição pictórica no Rio Grande do 
Sul é feita de saltos qualitativos que apenas lhe garantem uma 
tênue presença no contexto brasileiro e produzem consistentes 
tropeços na formação de uma base histórica em que as décadas 
seguintes transformarão em um senso de tradição. Os anos de 
1970 em Porto Alegre, por sua vez, década em que Heloisa viria a 
iniciar sua formação artística, foram marcados por uma abrupta 
transição dos meios tradicionais de produção para aqueles que 
viemos a conhecer como as "novas mídias". A introdução da 
fotografia e do vídeo como meio de produção foi lenta e gradual, 
mas ao final daquela década estes já passava novamente a colidir 
com a retomada da pintura, que começava a se afirmar no 
panorama nacional no início dos anos de 1980.

Heloisa Schneiders da Silva realizou sua formação em 
desenho e pintura no Instituto de Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, graduando-se respectivamente em 1978 
e 1979. Nessa época, o Instituto chegou a desenvolver um 
papel significativo na formação de artistas locais,12 e Heloisa 
concluiu sua formação acadêmica no final daquela década 
juntamente como uma geração de artistas que incluiu Karin 
Lambrecht, Jesus Escobar, Renato Heuser13 e Simone Michelin, 
entre outros. Heloisa estudou com o artista Carlos Pasquetti no 
Instituto em uma disciplina chamada Artes Visuais, oferecida 
pelo Departamento de Arte Dramática14 e aberta a estudantes de 
todos os departamentos da instituição. Heloisa passou a lecionar 
essa disciplina em substituição a Pasquetti quando este viajou 
para os Estados Unidos a fim de completar seus estudos de pós- 
graduação.15 A introdução de um impulso na área do desenho,

12 A filosofia da escola naquela época pode ser caracterizada como tendo um caráter 
mais interdisciplinar de interação entre áreas, em virtude de uma convivência 
mais estreita entre as áreas de artes plásticas, música e teatro. Estudantes de 
diversas áreas interagiam e colaboravam realizando cartazes, cenários e adereços 
para atividades dos vários departamentos. Essa predisposição interdisciplinar foi 
progressivamente suprimida pelas variadas mudanças do currículo.
13 O artista Renato Heuser graduou-se em 1978 e ingressou no Instituto de Artes 
como professor colaborador em 1979, em substituição a Luiz Barth, que foi estudar 
em Berkeley. Posteriormente, Renato tornou-se professor efetivo. Segundo ele, 
para a sua geração, o Instituto Cultural Americano era o centro de acesso a obras 
de videoarte e às últimas inovações internacionais, embora ainda grandemente 
limitadas. Sobre o significado da academia para a formação do artista, ele 
respondeu: "Eu acho importante uma instituição acadêmica de verdade, porque 
tem alguma coisa para você ir contra. A Heloisa era a musa do Instituto, era a 
mais bacana, a pessoa que mais agitava, a melhor aluna. A Karin, a Heloisa e eu 
conversávamos muito sobre as questões de arte, se a arte era subversão ou não, mas 
discutíamos muito e permanecíamos muito tempo lá dentro". Entrevista com Renato 
Heuser feita pelo autor, Porto Alegre, 05.05.2010.
11 A disciplina de Artes Visuais era um pré-requisito do curso de cenografia e tinha 
um caráter de abordagem multidisciplinar na adoção de materiais e técnicas com 
vistas à formalização de idéias e conceitos. Entrevista com Carlos Pasquetti feita pelo 
autor, 26.05.2010.
15 Carlos Pasquetti foi realizar seu mestrado em artes na School of Art Institute of 
Chicago em 1978, onde se graduou em pintura. Ao retornar para Porto Alegre em 
dezembro de 1981, o artista transfere-se do Departamento de Arte Dramática para 
o Departamento de Artes Visuais, no qual passa a lecionar.

71. Carlos Pasquetti 
Sem título / Untitled, 1978
Pastel oleoso e nanquim sobre papel / Oit pastel and nankim on paper 
70 x100 cm
Coleção / Collection Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS 
Foto: Fábio Del Re

16 Não por acaso chamei suas obras de uma pintura alternativa, justamente por 
oferecer uma ampla gama de possibilidades em suas diversas investidas no terreno 
pictórico. Poderiamos pensá-las de fato como uma "alternativa" à pintura canônica 
que estabeleceu como prerrogativa determinadas regras diante dos quais uma 
pintura não poderia abdicar de vários de seus pressupostos sem deixar de ser 
pintura. Tudo isso sem ser de fato pintura, como escrevi: "A obra de Carlos Pasquetti 
transita pelo universo da pintura, mas faz dela pouco caso. Suas referências são 
originárias dos meios do desenho, que é utilizado para estabelecer um plano 
de ação, visando promover um encontro com os procedimentos pictóricos". 
Gaudêncio Fidelis, "Pintura Alternativa", in A Persistência da Pintura, 5” Bienal do 
Mercosul, livro 4, Paulo Sérgio Duarte (org.), Fundação Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul, 2005, 60.
17 A grade pode ser considerada o símbolo da otimização do espaço no contexto 
cultural e topográfico americano, capaz de promover um rigoroso aproveitamento 
das relações espaço-temporais. Por essa razão, ela se tornou uma forma emblemática 
de aproveitamento do espaço pictórico, capaz de suprimir as convenções da 
representação, graças à sua propriedade de divisão programática do espaço. Ver
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de 1 asquetti dessa fase, as delimitações do espaço adquirem 
uma

pinturas posteriores. A cor na obra da artista esteve sujeita 
a um progressivo rebaixamento ao longo dos anos, chegando a 
uma cor mais reflexiva e inclusiva na última fase de suas obras 

meados dos anos de 1990. Carlos Zílio lembra-nos que a 
é um instrumento fundamental de revelação de particularidades 
políticas e ideológicas: "No âmbito da arte brasileira, a cor, além 
de possuir uma função libertadora, situa questões particulares 
na relação entre natureza e cultura e questiona as relações de 
dependência entre periferia e centro, problematizando, assim, o 
entendimento corrente de marginalidade cultural".20

A obra de Heloisa também deve à larga escala que ela 
aprendeu nas aulas de muralismo com o artista Clébio Sória

suas
predisposição tanto cultural quanto política, a despeito de 

seu colorido, que disfarça as formas e mascara as delimitações do 
espaço. No Instituto de Artes, Heloisa estudou ainda com a artista em cor
Alice Soares, pela qual nutria grande admiração e que influenciou 
em grande parte o traço de seus desenhos iniciais, e ainda com 
Rubens Cabral (1928-1987) e Rose Lutzenberger, entre outros.18

No início dos anos de 1980, começam a ocorrer no Instituto 
de Artes as primeiras experiências com a técnica do pastel, o que 
talvez possa ter propiciado, para muitos artistas, uma transição 
instrumental do desenho para a pintura. Com suas possibilidades 
de cobrir grandes áreas de cor, traços largos e superfícies amplas, 
a utilização do pastel tornou-se quase uma obsessão processual 
entre os alunos que frequentavam a instituição, e o fenômeno 
estendeu-se até o final dos anos de 1980.19 Heloisa realizou 
inúmeros desenhos em pastel, [Fig.72] com grandes espaços

(1933-1987), enquanto estudava no Atelier Livre da Prefeitura de 
Porto Alegre em 1974. As aulas de Sória eram ministradas com 
o rigor de quem tinha uma grande paixão pela pintura mural 
mexicana em seu conteúdo sociopolítico e pelo exercício da 
escala, que em diversas ocasiões eram executados pelos alunos 
em muros e espaços públicos da cidade. Mas eu diria ainda q 
uma parte significativa de sua formação deveu-se a uma viagem 
que a artista realizou pela Europa (França e Alemanha) e pelos 
Estados Unidos em 1981. Nos Estados Unidos, sua passagem pela 
Filadélfia foi a mais marcante para a artista, pois lá ela teve 
contato mais aprofundado com a obra de Duchamp, que muito a 
impressionou e por cujas idéias a artista viría a se interessar dali 
para frente.-' A artista de sua geração Karin Lambrecht chamou-a 
de a enigmática Duchamp" em um artigo que escreveu por 
ocasião de sua morte em 2005.22 Se, por um lado, Heloisa não 
compartilhava a agenda estética do artista franco-americano 
que se refere à pintura, por outro ambos dividiam, como lembra 
Karin, um voluntário silêncio que, embora fosse de natureza 
diversa, encontrava um ponto em comum: uma retração singular 
diante da necessidade do desenvolvimento de 
reflexivo que, na maioria das vezes, era suplantado pela caótica 
desorganização do universo da cultura. A artista Ana López, que 
conviveu com Heloisa em Buenos Aires, observa que as obras 
da artista "eram silenciosas"21 e necessitavam de um tempo de 
absorção, o que talvez lhes suprimisse, em parte, seu caráter 
expressionista. A própria artista escreveu em uma ocasião: "Sinto 
que não tenho muito tempo para estar consciente do 'andamento 
do mundo'; meu tempo está mais no meu trabalho".24
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72. Heloisa Schneiders da Silva 
Desenho / Drawing 
Sem título / Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
66 x 48 cm 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number D 0005 
Foto: Fábio Del Re

no

um processo
de cor, e desfez a estrita delimitação de campos do plano que 
poderiamos ver nas obras de Carlos Pasquetti, construindo 
áreas mais flexíveis e moles no espaço, em uma confluência 
entre planos e linhas que demonstravam uma determinada 
característica informe, já sinalizando para uma transição para

Rosalind Krauss, "Grids", in The Originality ofthe Amnt-Garde and Other Modernist 
Mi/ths, 11a edição (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1985).
18 Na disciplina de pintura que ~ ' 'cursou com Cabral, segundo Karin Lambrecht, 
Heloisa produziu na época uma pintura em tons baixos de vermelho e de um verde- 
escuro em tom de musgo, destituída de qualquer designação figurativa 
qual a artista mostrou-se maravilhada. Karin acredita que se pode definir aquele 
momento como a descoberta de um novo patamar de compreensão da abstração 
por parte da artista. Entrevista com Karin Lambrecht feita pelo autor, 25.05.2010.

Vale lembrar que o material (pastel oleoso e seco) era bastante caro e, por isso, 
de acesso iimitado na época. Ainda assim, ele não deixou de se tornar popular, e 
outros materiais alternativos, como o lápis conté, a sanguínea ou o carvão, eram 
procurados por aqueles que recorriam à produção de desenhos.

e com a Carlos Zilio, O Centro na Margem: Algumas Considerações Sobre a Cor na Arte 
Brasileira", Revista Gávea, n° 10 (Março de 1993), 37.
'Os artistas Karin Lambrecht e Renato Heuser, que conviveram estreitamente 

a artista, confirmam o seu fascínio pela obra de Marcei Duchamp. Ibid. Entrevista 
com Renato Heuser e Entrevista com Karin Lambrecht.

Karin Lambrecht, "Nossa Enigmática Duchamp", lornal Zero Hora (18 de junho de 2005), 6. 
Correspondência do autor por email com Ana López, 31.05.2010.

24 Carta a Renato Heuser, 20 de dezembro de 1984.

com
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áreas.28 Ao contrário da grade do modernismo americano, 
esta é menos rigorosa e consideravelmente mais flexível na sua 
definição sinuosa das linhas e subdivisões.

Por se tratar de uma janela, a obra divide interior e exterior, 
obrigando o espectador a experienciar a imagem em contextos 
quase antagônicos: vista de dentro, a exterioridade pública e, 
observada cie fora, a inferioridade doméstica. Essa dupla face 
coincide com as intenções adotadas em suas pinturas desde o 
início e com frequência retomadas, nas quais frente e verso 
possuem igual importância. Talvez aqui a artista tenha realizado 
a definitiva síntese da gênese de sua pintura: aquela entre dentro 
e fora, frente e costas e transparência como espaço de mediação.

Em um dos cantos inferiores (direito ou esquerdo, 
dependendo de que lado se está), vê-se a figura aparentemente 
sentada daquele que podería ser um 
de seu raio de visão, está a pintura, um intrincado universo de 
coisas fragmentadas que parecem oprimi-lo.

Sabe-se que o Grande Vidro, que a artista viu pela primeira vez 
em sua visita a Filadélfia, fascinou-a mais do que qualquer outra 
obra. [Fig.73] No Grande Vidro, a problematização gerada pela 
obra atinge um patamar de transfiguração do lugar adjacente ao 
objeto, fazendo com que a sua superfície torne-se um mecanismo 
contíguo ao mundo.25

73. Marcei Duchamp
A Noiva Despida Pelos seus Celibatários, Mesmo 
(0 Grande Vidro) / The Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, Even (The Large Glass, 1915-23)
Óleo, verniz, folha de chumbo, fio de chumbo e poeira em 
dois painéis de vidro / Oil, vamish, lead foil, lead wire, and 
dust on two glass paneis 
277,5 x 175,9 cm
© Succession Marcei Duchamp I Licenciado por AUTVIS. Brasil, 2010

pintor. Projetada diante

Em outro momento, eu havia apontado ainda as implicações 
da problematização criada por Duchamp para a pintura moderna 
e a produção pictórica subsequente:

Em O Grande Vidro [Duchamp], abriu um precedente difícil 
para a pintura ao incorporar o entorno a uma superfície plana 
e, ainda mais, transparente, instituída como tendo naturalmente 
incorporado o mundo à sua volta. Vista ainda como urna grande 
pintura vertical, O Grande Vidro é essencialmente um objeto, 
mas guarda as relações elementares da pintura, tais como a 
planaridade, a frontalidade e uma problematizada relação com 
a superfície. Contudo, a grande problemática levantada por 
Duchamp para a pintura moderna talvez tenha sido a negação 
de qualquer estado absoluto para a pintura ao demonstrar a 
dependência de valores artísticos a uma estrutura institucional 
externa a própria obra.26

74. Heloisa Schneiders da Silva
Residência privada / Private residence, Bonn, Alemanha, 1980
Pintura sobre vidro / Painting on glass
Foto: Ricardo Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0178

Talvez nunca venhamos a saber em que medida a natureza 
duchampiana habitava Heloisa, mas é certo que a busca por 
uma "revelação" da essência das coisas estava presente na obra 
da artista com significativa intensidade, inclusive na adoção de 
determinados procedimentos artísticos. O "peso" do silêncio,29 
como escreveu Karin Lambrecht, talvez tenha adquirido na 
trajetória de Heloisa um sentido de fragilidade, de que uma

O interesse pelas questões da obra de Duchamp aparece 
em seguida em uma pintura que Heloisa realizou sobre uma 
janela de vidro de uma residência em Bonn, na Alemanha, logo 
após sua viagem a Filadélfia em 1980.27 [Fig. 74] Aqui a artista 
transforma o retângulo de vidro da janela (ela própria a 
epítome da pintura) em uma grade dividida em nove grandes

25 Gaudêncio Fidelis, "A Pintura como ela é," in A Persistência da Pintura, Histórias 
da Arte e do Espaço, 5a Bienal do Mercosul, catálogo da exposição, Paulo Sérgio 
Duarte (org.), Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, Porto Alegre, RS, 
dezembro de 2005, 20.
26 Ibid. 20.
27Agradeço a Karin Lambrecht por me chamar a atenção para essa conexão na obra 
da artista e seus possíveis desdobramentos.

28 Anos antes, durante a XIV Bienal de São Paulo, realizada em 1977, a artista 
fotografara uma obra que estava sendo pintada sobre as paredes de vidro da 
entrada do pavilhão da bienal. Ali, o enorme espaço transparente da imensa parede 
de vidro é demarcado por uma grade virtual que é constituída pela própria estrutura 
de ferro que sustenta os vidros e que divide o espaço em diversas áreas menores.
29 Ibid. Karin Lambrecht, "Nossa Enigmática Duchamp", 6.
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poética do recuo da obra diante da ordem social, adotada pela 
artista a partir de determinado momento de 
poderia ser invadida a qualquer instante por uma sobreposição 
ruidosa da produção hegemônica que esta não se dispunha em 
nenhum momento a enfrentar, a não ser através de uma reflexão de

fora de seu contexto institucional.32 A pintura precisa de luz, tem 
de ser levada para a luz para que a cor possa manifestar-se diante 
da visibilidade pública e, assim, possa existir. Entretanto, para 
que isso aconteça, uma inevitabilidade está posta: a de que trazer 
a obra à luz é, ao mesmo tempo, inseri-la no universo da cultura. 
Não parece coincidência que, quando a artista realizou sua única 
exposição individual no período em que permaneceu em Buenos 
Aires,33 esta consistiu de uma instalação na qual construiu 
um ambiente com materiais diversos, como pedras, terras e 
detritos de materiais de construção. Em meio 
caótico e desordenado, uma metáfora do universo da cultura, 
propositadamente com pouca luz, a artista exibiu suas pintu

É importante observar que parecia ser uma peculiaridade 
da obra de Heloisa o fato de que esta, uma vez realizada, não 
transitava em direção ao universo da cultura de maneira 
natural, já que não era impulsionada pela política que o artista 
normalmente desenvolve em relação ao seu trabalho e que, 
como sabemos, é independente do potencial artístico da obra. 
Em última análise, esta não era uma obra comprometida 
a burocratização dos meios de circulação e parecia buscar 
forma simplificada de existir, com suas modestas tentativas 
de ingresso na visibilidade, ainda que em diversos momentos, 
principalmente no inicio até meados dos anos de 1980, tenha 
ensaiado movimentos claros em direção à arena pública. Tal 
condição subverteu aquela lógica da institucionalidade que não 
responde à produção artística se uma política de circulação não é 
ativada por parte do artista e se a obra não impõe, por sua própria 
natureza ou por um movimento exterior a ela, uma condição de 
visibilidade diante da arena pública. É como se o trabalho tivesse 
de empreender um caminho solitário, como um ser a quem fosse 
imposta uma vida própria. Obviamente, da maneira 
universo cultural e artístico é construído, à medida que o artista 
não gere um impulso com o objetivo de encaminhar a obra 
direção à parede da galeria ou do museu como representante 
último do universo da cultura, ela praticamente é subsumida por 
esse mesmo universo. Nesse sentido, há que fazer uma mea culpa 
institucional, dado que as instituições tornaram-se vítimas de 

próprio sistema diante da obra de Heloisa, que devido ao seu 
recolhimento natural não impôs demandas nem reivindicações. 
E, uma vez que tais demandas não se impuseram, as instituições 
contabilizam uma perda e uma culpa por não terem colaborado 
para introduzir a obra na arena cultural nem defini-la 
patrimônio artístico de importância na proporção devida.

trajetória,sua

convivência pacífica e não militante. Pode-se dizer, portanto, que 
havia uma indisposição da obra da artista para os grandes gestos.

É interessante observar que a circulação da obra de Heloisa 
tenha sido em parte limitada por uma ausência de disposição social 
mais agressiva diante do sistema que não era da natureza da artista.30 
Nada é mais surpreendente do que pensar que, em última instância, 
o ingresso de uma obra no universo das formas canônicas tenha 
alguma relação com a predisposição com porta mental do artista, tal 
como sua eventual fragilidade. Que o corpo, agente significativo no 
processo de circulação de significado e força produtiva, na medida 

que se predisponha a uma determinada via comportamental 
ou que sofra de alguma fragilidade contingente, seja determinante

a esse universo

ras.

em

no estabelecimento institucional da obra é uma consideração que 
precisa ser feita. Seria também ingênuo ignorar que a formação 
canônica não estaria imiscuída em

com
todas as instâncias que dizem uma

respeito à circulação da obra.

Mea culpa institucional: considerando a afetividade na 
construção do cânone

A quase impossibilidade de realização da obra como um desejo 
de afirmação diante do universo da cultura parecia 
constante na trajetória de Heloisa Schneiders da Silva. Em 
determinado momento, ela fez a seguinte anotação em um de 

cadernos: "Não posso falar sobre a pintura, talvez pintar 
a pintura e, talvez mais ainda, pintar como o único recurso de 
denunciar em mim a impossibilidade de pintar".31 É possível 
que a artista tivesse algum desejo utópico de que suas obras 
permanecessem em seu espaço original de criação, onde elas 
haviam sido realizadas, visto que definitivamente ela não 

artista que produzia um movimento forte para que a obra 
se deslocasse em direção ao espaço de exposição. Se o espaço 
da parede que se tornou o lugar convencional da pintura não é 
buscado como objetivo final da obra, a regra fundamental que 
a estabeleceu como pintura é subvertida, resultando assim

ser uma

seus

como o

em
era

uma

seu

em
condição de limbo para esses objetos que arriscam permanecer 
na indiferença amorfa de uma realidade social que ignora a arte

como

30 Durante sua viagem a Filadélfia, a artista escreveu: "Meu movimento é sem norte, 
sem sul, sigo apenas, cada esquina uma emoção. E desenho bastante, I don't know 
why. Não me preocupo em saber se volto ou não. (...) E, quanto ao meu trabalho, 
não fiz contatos ou coisa do gênero. Como eu disse, ESTOU DE FÉRIAS! ESTOU 
TENTANDO PERCEBER A VIDA!". Heloisa Schneiders, Carla a Renato Heuser, 
Filadélfia, 14 de junho de 1981.
31 Heloisa Schneiders, "Caderno de Anotações", Arquivo Projeto HSS, CA 0008 72/72.

:: Refiro-me aqui a todo e qualquer aparato que esteja envolvido na circulação da 
obra e de organismos formais envolvidos no processo de institucionalização.
33 Exposição realizada El Ttempo de los Espíritas Plateados, exposição individual 
de pinturas e estruturas, realizada no Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires 
atualmente chamado Centro Cultural Recoleta, em 1988.

68



fragmento de material à tela (placas de metal, madeira, etc.) e 
realizava, com espessas camadas de tinta, um remendo em seu 
entorno como uma espécie de curativo. [Fig. 75] Nesse sentido, 
podemos dizer que a artista estava a promover a incorporação 
afetiva de um repertório de coisas advindo da indiscriminada 
realidade do mundo ao universo cultural da tela, fazendo com 
que ao mesmo tempo houvesse nesse processo um fator curativo 
das imperfeições entre a realidade e a situação ideal das coisas.

No início de sua trajetória, a obra de Heloisa permaneceu 
prioritariamente no universo da circulação privada do mercado, 
cujos "efeitos colaterais" a incomodavam.34 Numa espécie de 
atitude de condescendência, as instituições permaneceram no 
mais das vezes impassíveis diante da obra da artista. Como é 
sabido, muitas vezes elas se comportam diante da arte operando 
dentro do mínimo de suas obrigaçõe se, se poucas de fato atuam 
ativando 80% de suas tarefas institucionais, quando menos 
100% disso. Assim, elas geram um mecanismo de produtividade 
que, ao detectar o artista como guardião de sua obra, passa a 
considerá-lo como aquele que deve impulsioná-la em direção 
ao campo institucional. Após o falecimento de um artista, outro 
mecanismo pode ser ativado por parte das instituições em 
alguns casos: aquele da responsabilidade preservacionista, que 
se manifesta na necessidade de atender a uma demanda social 
cuja obrigação reside na consciência pública que deriva, em 
grande parte, de uma culpa historicamente incrustada em sua 
gênese institucionalizante.

A despeito das mazelas do meio profissionalizado, parece- 
me evidente que a pintura de Heloisa tinha uma vocação não 
institucional que obriga a repensar todo e qualquer raciocínio 
que conduz a um processo de institucionalização nos termos 
em que está posto.35 Trata-se de uma produção que não era 
instrumentalizada e, portanto, destituída de determinadas 
prerrogativas de imposição institucional, necessitando de algo 
a mais para ser identificada pelo universo da cultura. A artista 
Karin Lambrecht, que conviveu com Heloisa Schneiders durante 
grande parte de sua vida, lembra que a artista não "(...) gostava 
da institucionalidade no Brasil", ou no mínimo tinha grandes 
reservas para com ela, situação que Karin credita em parte ao 
fato de a artista ter vivido um significativo período de sua vida 
profissional em um país submetido a um regime ditatorial.36

75. Heloisa Schneiders da Silva
Rio vermelho / Red river, 1994
Óleo e metal sobre tela / Oil and metal on canvas
180 x 75 cm
Foto: Heloisa Schneidrs da silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number PA 0002 5/ 12 verso

Podemos dizer que havia um sentido utópico nessa 
abordagem dos procedimentos pictóricos em sua tentativa de unir 
dois universos inicialmente díspares (da cultura e da natureza) 
em uma junção que, nesse caso, era mais de ordem pacífica e 
menos do confronto entre materiais. Dessa forma, parece-me que 
o processo da pintura passa a ser aquele de repensar a relação 
entre esses dois campos, constituindo uma nova possibilidade 
de relações em que a artista passa a ser uma mediadora entre 
esses dois universos. Feito isso, impulsionar o obra em direção 
ao universo da cultura seria quase uma redundância, aquela de 
contradizer a própria lógica inicial que moveu a constituição 
desses procedimentos. A proposição de inserção da obra de Heloisa 
no cânone teria não somente de passar por pressupostos conceituais 
e configurações estéticas, mas também de considerar a afetividade 
como componente de abordagem dos materiais e procedimentos.

Politicamente, porém, é fundamental salientar que a artista 
desenvolveu uma postura de resistência diante da força quase 
compulsiva da organização cultural do sistema e que, em 
certa medida, os anos de 1980 representaram muito bem sua 
inclinação para o excesso e para o consumo desmedido diante do 
enorme acúmulo de capital cultural e financeiro daquela década, 
especialmente nos países desenvolvidos. Mesmo assim, o 
crescimento foi global, e até mesmo Porto Alegre viu um sistema

Uma tentativa de junção entre o cultural e natural tomaram 
a forma de uma manifestação peculiar na obra de Heloisa. Pode- 
se ver muitas vezes um procedimento em que ela agregava um

34 Ao descrever o ambiente profissional da galeria Tina Presser, antes e durante o 
processo da exposição, com o qual a artista se diz extremamente gratificada, ela 
não deixa de comentar o que considera como os efeitos desagradáveis do ambiente 
mercadológico quando escreveu: "[...] mas associada a essa situação profissional 
onde tudo corre direitinho existe aquele lado chato; do mercado, da pressão que 
começa a ser exercida porque 'agora vocês fazem parte do mercado nacional' [...], 
"agora vocês marcaram a contemporaneidade aqui'. Enfim [...] tu imaginas como 
odeio estes conceitos todos". Carta a Renato I ieuser, Porto Alegre, 12 de junho de 1984.
35 A própria ausência de obras da artista em museus é um atestado do comportamento 
institucional do meio diante da obra.
36 Ibid. Entrevista com Karin Lambrecht, 24.05.2010.
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de galerias de arte expandir-se como nunca, chegando inclusive 
a ter sua própria associação de classe. Em virtude dessa excessiva 
injeção de capital financeiro no mercado de arte mundial, o que 
causou um desequilíbrio nas relações entre valor econômico e valor 
estético, grande parte da produção de artistas que não foi absorvida 
pelo mercado tornou-se mais descompromissada, principalmente 
fora dos grandes centros de circulação de arte internacional.

Com o colapso posterior da Bolsa de Valores em 1987, 
aconteceu o seguinte fenômeno: a discrepância entre aqueles 
dois campos de valoração tornou-se difícil de concatenar e, 
durante um período considerável, o meio parecia não saber 
como quantificar qualidade e originalidade estética. Se para o 
mercado a recessão econômica representou concretamente o 
desmoronamento de valores artísticos baseados em premissas 
que haviam sido geradas de maneira artificiais,37 para a 
produção artística significou, sobretudo para cidades localizadas 
à margem dos grandes centros, um momento de liberação para a 
produção, que então pôde constituir-se sem tantas preocupações 
mercadológicas. Em Porto Alegre, com seu incipiente sistema, 
mas uma produção fervilhante, aquele se tornou um dos 
períodos mais promissores para a produção artística local.38

imediata com eles, sem uma intermediação prévia das relações 
conceituais entre as diversas partes da obra e as relações de 
trabalho e procedimentos. Herdeira de uma tradição advinda 
dos anos de 1960, quando materiais não convencionais foram 
introduzidos no campo da arte, a obra da artista adotou a 
utilização do que podemos chamar de um campo de naturezas 
mortas, com a exceção de que, dessa vez, elas não estão 
simplesmente representadas, mas é como se tivessem passado 
a priori por um processo de transubstanciação orgânica, de 
um estado a outro: da vida cultural (metais utilizados) ou do 
universo da natureza (galhos, fragmentos de madeiras), sendo 
que esses elementos e seus pressupostos constituintes haviam 
sido perdidos antes de retornar à condição de substâncias de 

- valor. Embora Heloisa tenha utilizado materiais apropriados da 
natureza, a artista escolheu-os intencional mente em virtude de 
características específicas.

Tornou-se um clichê dizer que as obras, quando adotam 
uma flexibilidade dos procedimentos conceituais em detrimento 
de outros ligados a materiais "orgânicos", mantêm uma ligação 
com a natureza.40 Tal denominação genérica assemelha-se mais 
à manifestação de uma incapacidade de desvendamento dos 
pressupostos da obra do que a uma apropriada designação de 
conceitos. Ao longo de sua trajetória, Heloisa utilizou em suas 
pinturas galhos de madeira, tocos de árvores, metais e outros 
materiais de diversas fontes. Sobre a utilização de galhos de 
madeira, por exemplo, presentes em suas obras do início dos 
anos de 1980, a artista expressou claramente a escolha deles: 
"Não pode ser qualquer galho. Eu o escolho".41 Em termos 
de apropriação, podemos concluir que Heloisa utilizava um 
método demorado de introdução desses materiais no universo 
de sua pintura. Tratava-se antes de tudo da incorporação de 
um componente temporal, aplicado ao procedimento. Os 
materiais não eram simplesmente apropriados à revelia, nem 
imediatamente incorporados à pintura, mas pareciam passar por 
um processo de "teste afetivo".

No filme Actio, realizado pela cineasta Marta Biavaschi em 
1995, [Fig. 76]42 pode-se ver claramente essa manifestação através

O mundo em fragmentos
A obra de Heloisa Schnciders da Silva partiu de uma orgânica39 
e minuciosa investigação da estrutura do suporte. Orgânica não 
só porque surgida da experimentação natural da constituição da 
pintura como uma estrutura, mas porque manteve uma ligação

’ Podemos dizer que, por serem culturais, esses valores sempre são em certa 
medida artificialmente criados. Refiro-me ao fato de que tais critérios de julgamento 
estavam fundamentados exclusivamente em prerrogativas de valores financeiros 
estabelecidos pelo mercado. De qualquer forma, não há aqui nenhuma novidade, 
já que o mercado sempre desempenha um papel significativo nesse processo. 
Entretanto, esse processo nunca deve ultrapassar um certo grau de interferência; 
caso contrário, se houver um colapso econômico, tal como o que aconteceu, os 
parâmetros anteriormente estabelecidos estarão imediatamente arruinados.
38 Um significativo número de pintores mantem-se ou tornam-se atuantes na década 
de 1980, a saber: Alfredo Nicolaiewsky (1957), Ana Luiza Alegria (1947), Carlos 
Krauss (1958), Carlos Carrion de Britto Velho (1946), Dione Veiga Vieira (1954), 
Frantz (1950), Gisela VVaetge (1955), Heloisa Schneiders da Silva (1955-2005), Karin 
Lambrecht (1957), Lenir de Miranda (1945), Mara Alvares (1950), Mário Rõhnelt 
(1950), Maria Lidia Magliani (1946), Maria Tomaselli (1941) Marilice Corona (1964), 
Milton Kurtz (1951-1996), Michael Chapman (1948), Paula Mastroberti (1962), 
Renato 1 leuser (1953), Regina Coeli (1954-1993), Romanita Disconzi (1940), Teimo 
Lanes (1955), Teresa Poester (1954) e Rogério Nazari (1951), entre outros. Vindos 
das mais diversas escolas e orientações estéticas, não é possível dizer que houvesse 
uma razoável afinidade entre eles.
39 Em outra ocasião, escrevi sobre o orgânico como sendo uma componente da 
qualidade, e não como uma manifestação da aparência da natureza: "Refiro-me 
à organicidade como atributo qualitativo, e não como uma propriedade física dos 
materiais, embora, para que tal qualidade possa ser atribuída, esta última esteja 
sempre implicada na primeira. Meu desejo aqui é não banalizar o uso da palavra 
como muito frequentemente se vê, quando o orgânico aparece como demonstração 
de um desvio daquilo que possuiría vida, surgindo, dentro desse contexto, próximo 
à noção de clichê". Gaudéncio Fidelis, Dilemas da Matéria: Procedimento, Permanência 
e Conservação em Arte Contemporânea, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande

do Sul, Porto Alegre, RS, 2002, 86.
40 A quantidade de obras categorizadas como "lidando" com questões da natureza 
não é pouca e tem produzido um considerável volume de produções que ficaram 
soltas diante de uma categorização tão frouxa e aberta como esta. Outro problema 
que normalmente surge é que as obras que realmente tematizam questões relativas 
à natureza não são muitas vezes levadas a sério pelo seu diferencial.
41 Entrevista com a artista em 03.09.1986, citado em Elida Starosta Tessler, Tornar 
Visível - Questões da Representação na Pintura Atual de Heloisa Schneiders da Silva, 
Monografia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Curso de 
Especialização em Artes Plásticas, 1986,15.
42 O filme foi realizado por ocasião da exposição coletiva Gesamtkunstwerk, realizada 
em 1995, no Instituto Gocthe de Porto Alegre, com os artistas Heloisa Schneiders 
da Silva, Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto, Mauro Fuke e Michael Chapman.
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pintura representa muito bem, encontrando assim uma perfeita 
equivalência metafórica com a queda do muro de Berlim, 
para a qual a pintura era em última analise destinada, já que a 
artista preparava a obra para inscrever em uma exposição em 
homenagem a esse evento.44

da lentidão estratégica da realização da pintura. Ao executar a 
pintura, um fragmento de madeira é cuidadosa mente colocado 
em um dos cantos da tela. Em torno dele gira a construção 
pictórica posterior, em que a manifestação da forma passa a 
ser uma resposta à constituição orgânica daquele fragmento 
de material, mas vê-se que ele é incorporado de maneira 
parcimoniosa a esse campo visual, que depois se tornará então 
um fragmento do ambiente. Nesse sentido, há também um pouco 
de site-especificidade nas obras de Heloisa, principalmente no 
período final de sua produção, quando as "coisas" são colocadas 
na tela para designar um intervalo e, ao mesmo tempo, para 
funcionar como um mecanismo de transição entre a tela o 
universo que a cerca. Por vezes, o trabalho parecia necessitar 
da introdução de um elemento estrangeiro para sua finalização, 
como uma obra sem título que a artista realizou em Buenos 
Aires e que incorporou um elemento de ferro em processo de 
deterioração como um mecanismo de finalização da pintura, 
segundo declaração da própria artista.43
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Aqui novamente esse elemento divisor projeta-se para fora da 
parte superior da tela, em contato direto com o universo externo das 
limitações culturais da pintura designada por suas bordas.

Para um espectador desavisado, seria fácil concluir que a 
obra de Heloisa tenha sido realizada por meio de um contato 
flexível e "relaxado" com os materiais, mas tal abordagem logo se 
mostraria uma falácia. A vontade pode ser às vezes contabilizada 
como um dado que está sujeito a atrações retinianas do desejo. 
Tais escolhas, se feitas dessa forma, são capazes de seduzir o 
artista e levá-lo a uma atração fetichista com os materiais, sendo 
que a vontade não se mostra mais como um imperativo, e sim 
como uma contingência. Embora possamos dizer que em todos 
os casos o artista escolhe seus materiais com base em relações 
que ele deseja instituir conceitualmente na obra, existe um 
diferencial que precisa ser estabelecido com clareza. Trabalhos 
que se apropriam de maneira voluntariosa de elementos da 
natureza estão sujeitos a uma flexibilização de seus pressupostos 
construtivos, visto que a noção de vontade deveria estar explícita 
na constituição formal da obra e não deixar dúvidas sobre se o 
artista escolheu este ou aquele material somente porque estava 
ou não à sua disposição, ou porque ele desempenha uma função 
específica na constituição do trabalho. É com base justamente 
na noção de vontade que podemos pensar os pressupostos 
conceituais e estéticos de uma obra. Sua razão de ser, sua 
importância no universo dos procedimentos e uma consequente 
definição de seu lugar no panorama de obras que normalmente

76. Actio
Stills do film / Film stills 
Filme / Film 16 mm
Dirigido por / Dlrected by Marta Biavaschi 
Cortesia / Courtesy

No período final de sua permanência na cidade, Heloisa 
produziu uma série de pinturas que incorporaram elementos 
da arqueologia da cidade, como pedras, fragmentos de metais, 
madeira e outros. Em uma dessas pinturas, que a artista descreve 
em uma carta à artista Karin Lambrecht, intitulada El Alba (1992) 
[Fig. 77], ela utiliza uma tela em que colocou uma canaleta 
de metal que divide a pintura ao meio. A divisão vertical da 
pintura em duas grandes áreas, com uma grande fenda em seu 
centro, parece ameaçar a obra de partir-se a qualquer momento. 
Se tal hipótese acontecesse, o que se revelaria seria nada mais 
do que o universo aberto, livre das convenções culturais que a

Heloisa participou com duas pinturas especialmente feitas para a exposição (A 
Terra e O Rio) e utilizou um canto de uma parede da instituição, colocando cada 
uma das pinturas em uma das paredes e juntando-as na extremidade.
43 Trata-se de um fragmento de trilho de trem encontrado pela artista e já em estado 
de deterioração, que pode ser visto em um vídeo da artista em Buenos Aires feito em 1992. 44 Carta de Heloisa Schneiders a Karin Lambrecht, Buenos Aires, 10 de agosto de 1992.
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não se distinguem, a não ser por uma clara definição de escolhas 
de parte do artista entre materiais apropriados e aqueles 
industrializados, sendo que ambos podem normalmente estar 
disponíveis e ser indistinguíveis sob esse aspecto quando vistos 
já na condição de utilizados na obra. Indistinguíveis ou não, a 
importância dessa questão não deixa de existir. Ao contrário, ela 
pode mudar radicalmente a perspectiva crítica sob a qual uma 
obra está assentada, uma vez que tal questão torne-se clara. Ao 
observar com cuidado, pode-se ver que as escolhas de Heloisa 
foram sempre definidas por uma razão intencional das mais 
consistentes e estabelecidas a priori.

Tradições artísticas como a arte conceituai eliminaram 
toda e qualquer relação com o material que seja da ordem da 
retina, fazendo com que prevalecesse a racionalidade sobre a 
relação entre matéria, significado e predisposição semântica dos 
materiais. Escolhas são assim definidas como exclusivamente 
relacionadas à intenção e ao objetivo a que a obra se disponha 
a atingir. Com base em uma relação de equivalência com 
a natureza, um espaço de transcendência na relação com a 
matéria parece conduzir Heloisa a preocupações que a afastam 
do universo da tecnologia e a aproximam daquele campo. 
Contudo, parece que a persistência da artista na utilização 
desses procedimentos pictóricos ao longo dos anos e o que se 
sabe deles demonstram uma genuína abordagem que era mais 
da ordem da escolha do que da sedução visual. Inúmeros artistas 
adotaram procedimentos similares, mas cada um com as suas 
especificidades. O artista brasileiro Nuno Ramos (1960), por 
exemplo, utilizou materiais orgânicos em suas pinturas do final 
dos anos de 1980, especialmente um elemento singular que foi a 
folha de palmeira. Recorrente em uma série de trabalhos daquele 
período, essas folhas na obra de Nuno parecem adquirir um 
status aproximado daquele que os galhos possuem nas pinturas 
de Heloisa, exceto pelo fato de que na obra de Nuno elas não 
adquiriram uma característica genérica. Sobre o emprego desse 
material na obra do artista, eu escrevi em outra ocasião:

A presença de materiais naturais nas pinturas de Heloisa 
está relacionada a uma afetividade da artista quanto ao mundo 
que a cercava, a um vínculo de convivência com o universo em 
que vivia a ser explicitado em uma postura de não agressividade 
e interação pacífica e harmônica com o meio. Igualmente, a 
artista abriu seu universo de relações pessoais para um contexto 
menos convencional, fora do establishment. Parece-me que o 
resgate desses materiais para o universo da obra, materiais estes 
que haviam em algum momento perdido seu contato com a 
origem (galhos de árvores, por exemplo), assim como outros que 
foram descartados pela sociedade, levou a artista a promover 
uma arqueologia afetiva que, em última análise, tratava-se de 
um procedimento simbólico de disposição de "buscar" o Outro 
para o universo da cultura e, portanto, atribuir-lhe novamente 
um status em uma escala de restituição valorativa. A obra de 
Heloisa estava envolvida, nesse sentido, em uma experiência de 
atribuição de valor simbólico e "resgate"daquilo que a sociedade 
deixou à margem. Em um período no qual os discursos de 
inclusão das teorias pós-colonialista e a incorporação do 
Outro como uma plataforma discursiva de inclusão ainda não 
haviam sido claramente anunciados, Heloisa já respondia a essa 
premente necessidade em sua obra por seu modo de viver. Não 
esqueçamos que a natureza representa também o Outro, e um 
ataque ou desdém pelo universo que não pertence ao terreno da cultura 
é simbolicamente uma rejeição ao nosso oposto (o Outro, portanto).

Ironicamente, o método de trabalho de Heloisa, por ser 
heterogêneo e inclusivo, tornou seu trabalho de difícil imersão 
e, por consequência, sujeito a um processo de considerável 
exclusão diante do universo cultural. Assinalando claramente um 
processo de diferenciação subjetiva que a artista parecia prezar, 
Heloisa escreveu: "Cada pessoa tem um vocabulário específico, 
uma bagagem intelectual, emocional, sensível, e é de acordo 
com esse manancial de cada um que a coisa se estabelece".46 
A anotação, aparentemente banal, veio acompanhada de um 
pequeno desenho esquemático [Fig.78] que claramente ilustra 
tal perspectiva, em que de um ponto central de convergência, 
provavelmente designado como sendo o universo, surgem 
diversas individualidades. Da mesma forma, a artista preferiu 
estudar em Buenos Aires numa época em que a regra era ir para 
a Europa ou para os Estados Unidos. Andando na contramão 
dos caminhos tradicionais e já demarcados, Heloisa, assim como 
outros artistas de sua geração, fez uma opção decidida pela 
convivência comunitária oferecida por uma cidade como Buenos

Mesmo as folhas de palmeira utilizadas nos trabalhos assumem 
o status de material não apropriado, digamos assim, uma vez 
que o trabalho não conteria outra espécie de folhas. Essas, 
então, adquirem a condição de, pelo contexto em que se 
encontram, serem entidades discretas, e não simplesmente a 
de um "elemento da natureza", apropriado (ao mesmo tempo 
sem deixar de sê-lo), que, ao lado de outras espécies de folhas, 
imprimiría à constituição do trabalho outros sentidos (as folhas 
de palmeira assumem essa condição justamente por serem 
ali o único elemento "natural" propriamente dito e, em parte, 
também pelo seu caráter emblemático).45

45 Ibid. Gaudêncio Fidelis, Dilemas da Matéria: Procedimento, Permanência e 
Conservação em Arte Contemporânea, 85.
46 Heloisa Schneiders, Caderno de Anotações, Arquivo Projeto HSS, CA 0006 5/9.
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os artistas argentinos cuja representação foi curada por Jorge 
Glusberg.49 Em La Nación, Heloísa encontra uma escola pós- 
ditadura, renovada em seu corpo docente, agora em sua maioria 
formada por artistas, com programa livre em que um sistema 
de ensino considerava a igualdade de seus pares. Em Buenos 
Aires, a artista encontra também um grupo de artistas com quem 
dividirá ateliê por vários anos.

Aires, ao contrário de uma instrumentalização profissional 
que possivelmente viesse a encontrar em um grande centro 
internacional. Distante da provinciana Porto Alegre, Heloisa viria 
a encontrar possibilidades de diálogo mais significativas naquela 
cidade cosmopolita.47 O amor por Buenos Aires ela declarou 
incondicionalmente e, em uma dessas vezes, em meados de 1992, 
quando as dificuldades financeiras de viver na cidade devido

' ■ .

A predisposição de conviver com um universo próximo à 
natureza foi, antes de tudo, uma posição política da artista que 
teve impacto direto na realização de sua pintura e que a diferencia 
conceitualmonte dos novos selvagens ou expressionistas, com 
suas atitudes mais cínicas em relação à linguagem da pintura 
como uma tradição histórica e culturalmente definida.50Mesmo 
que consideremos que determinados aspectos formais coincidiam 
e que até mesmo uma perspectiva filosófica centralizada na 
revitalização da pintura como uma modalidade factível para a 
produção do século XX encontrassem uma condição similar na 
obra de Heloisa, ainda assim esses artistas demonstravam um 
certo ceticismo em relação à pintura, do qual a obra da artista 
diferenciava-se. No Brasil, onde uma experiência pictórica 
moderna é criada em um ambiente mais doméstico quando 
comparada à tradição euro-americana, com a instituição 
definitiva do espaço do ateliê como um lugar de trabalho e 
produção,51 o ceticismo foi substituído por uma convivência 
afetiva com a pintura, considerada um meio cuja generosidade 
seria capaz de revitalizar o contexto artístico de forma marcante.

Heloisa expressou sua íntima ligação com a natureza diversas 
vezes em seus escritos: "Presencio a vida e a morte. O tempo é o 
da minha existência que se articula em meu corpo. Minha visão 
é a da alma que está nas coisas e nos seres".52 A sua percepção 
do mundo como um universo vivo manifestou-se ao longo da

78. Heloisa Schneiders da Silva 
Anotação gráfica / Graphic notation 
Sem data / Undated 
Detalhe / Detail
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0006 5/9

a um excessivo processo inflacionário da economia mostravam-se 
enormes, ainda assim ela escreveu: "Mas o sol continua brilhando e 
Buenos Aires também. Não me canso de amar esta cidade".48 Em 1985, 
a artista foi estudar na Escuela Superior de Bellas Artes de La Nación 
- Ernesto de La Cárcova, sob a orientação do artista Juan Pablo Renzi 
(1940-1992), passando a residir na cidade até o ano de 1993.

Juan Pablo Renzi desenvolveu uma obra de caráter 
expressionista de forte cunho político em meados dos anos 
de 1960. No final daquela década, seu trabalho passa por uma 
virada conceituai, com a realização de objetos e instalações que 
se estende até meados da década de 1970. Nessas obras, o vazio 
adquire uma proposição temática. Renzi passou a seguir um 
caminho que o conduziu progressivamente a obras coletivas, 
tendo participado da obra coletiva Tucumán arde (1968). O artista 
retorna posteriormente a produzir obras de um realismo de 
caráter intimista e, já no início dos anos de 1980, encaminha- 
se para uma figuração mais livre, retomando seu vínculo com 
a estética neoexpressionista. De 1985 a 1988, foi professor da 
ESBAEC. Em 1985, Renzi participou da exposição da Grande 
Tela, no âmbito da 18a Bienal Internacional de São Paulo, junto com

49 Os outros artistas argentinos, representantes da chamada Nova Imagem que 
participaram da bienal foram Jusan José Cambre (1948), Ana Eckell (1947), Jorge 
Fernando Fazzolari (1949), Cuillermo Kuitca (1961), Alfredo Prior (1952), Armando 
Rearte (1945) e Pablo Suárez (1937-2006). Renzi não se identificava fortemente com 
os princípios expressionistas do grupo.
50 O próprio cinismo, digamos assim, dos selvagens demonstrava uma posição 
claramente política em relação ao status da pintura e não deve ser considerado 
como uma atitude descompromissada de uma posição diante da produção artística 
do período. Entretanto, ao passo que os artistas alemães preferiram uma posição 
cética em relação à pintura, Heloisa procurou uma abordagem afetiva e inclusiva, 
que incorporou a crença no futuro da pintura como uma possibilidade de trabalho 
ampla e de enorme potencial poético. Os artistas alemães, talvez com raras 
exceções, no fundo acreditavam na arte como potencial, apesar, como se disse, do 
cinismo de suas linguagens.
51 O exemplo mais típico dessa situação é o estúdio de Andy VVarhol, entre 1962- 
1968, que não por coincidência ele chamou de The Factory.
52 Heloisa Schneiders da Silva, Escritos da Artista, Arquivo HSS, Porto Alegre.

47 Em Buenos Aires, a artista dividiu ateliê com Feliciano Centurión (Paraguai, 1962- 
1996) e Ana López (Argentina, 1962).
48 Carta de Heloisa Schneiders a Karin Lambrecht, Buenos Aires, Agosto de 1992.
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trajetória, fazendo com que ela em seguida escrevesse: "A pele 
pelos".53 Em uma relação de profunda 

integração entre o processo e o universo das coisas que a cercavam, 
das quais tinha uma percepção aguçada, a artista reconsiderou a 
pintura como um meio de sensibilização afetiva da obra realizada. 
Para ela, não bastava uma abordagem conceituai dos pressupostos 
da pintura, mas a veiculação de 
distanciar-se do sistema estabelecido, em que o aprendizado 
é mútuo (o artista aprende com o fazer) e há uma honestidade 
construtiva expressa nos procedimentos.54 Não há truques 
dissimulações formais na obra da artista. Em

sua

esticada da terra tem suore
circulação da obra e de atuação no espaço indiscriminado do campo 
social que ele definiu como possuidora de um caráter "ambiental":

Evidencia-se, portanto, um caráter de diálogo ambiental na nova
pintura, em um primeiro nível ressaltado pela maciça presença 
do suporte, pelo padrão decorativo ou mesmo pela utilização 
de uma figuração narrativa e, em um plano mais aprofundado, 

sultado da equação vivencial corpo-imagem-superfície. 
A sensibilidade do pintor dos anos 80 aproxima-se, então, 
da ampliação de campo que a prática experimental dos 
60 provocou no domínio da arte, situando-se distante da

predisposição política deuma

como re

ou anos
uma entrevista de

1986, ela declarou: "Gostaria de resgatar o tipo de relação primitiva 
do homem com o mundo

sensibilidade do típico pintor construtor de formas da vanguarda 
moderna, estando mais afinadacivilização contemporânea; 

recursos de hoje manufaturando as coisas no sentido primitivo, 
criando uma situação onde eu possa sentir algo desta realidade do 
mais primeiro".55 Em um sistema de relações no qual a verdade das 
coisas passa necessariamente pelo filtro da burocracia das relações 
dos procedimentos artísticos e pela hierarquia entre escolhas, 
Heloisa buscava sempre subvertê-la, de modo a realizar uma

na usar os com uma sensibilidade
expandida, plurissensorial.59

O artista da década de 1980 parecia estar assim predisposto 
- a uma sensibilidade abrangente, em sintonia com a realidade 

mais imediata do mundo material das coisas, de onde emanava 
potencial criativo que não foi necessariamente filtrado pelos 

princípios do conceito. Daí uma característica mais visceral 
abordagem em oposição ao racionalismo da década anterior. 
A circulação do corpo no espaço passou a equivaler à própria 
circulação da obra e a estar relacionada a essa tríade " 
materiais-espaço", como escreve Basbaum:

um
pintura que era em si um corpo a circular pelo universo artístico. A 
obra toma-se assim uma entidade física e cultural em trânsit

na
o, com

dificuldades de inserção, entendimento, acomodação física 
no espaço e até mesmo uma fragiüdade estrutural que encontra 

quivalente no corpo humano. É preciso lembrar que a obra 
da artista estava mais identificada com o "frágil" e o transitório 
do que com o institucionalizado. Em varias ocasiões, ela falou da 
pintura como um corpo que deveria ser construído de dentro para 
fora, de trás para diante, da estrutura para a sua exterioridade.56 
Para Heloisa, a pintura já iniciava pela parte de trás57 e não podería 
surgir somente pela superfície, mas pela estrutura que então 
determinaria seus elementos pictóricos, sua configuração formal, 
e assim por diante.

suas

corpo-seu e

O conceito de ambientalidade com o qual estamos lidando 
consiste na estruturação de uma matriz ambiental composta 
por três parâmetros: corpo-materiais-espaço. Tal conceito é 
obtido a partir das primeiras produções artísticas que passam a 
tiabalhar sua materialidade dentro de dimensões reais de espaço 
e tempo, liberando a pulsão própria da obra para trocas 
meio circundante. Essa importante passagem modifica o modo 
de ação do objeto artístico de uma postura passiva - afeita à 
contemplação - para um posicionamento ativo, de interferência 
ambiental.60

com o

O contexto58
A pintura dos anos de 1980, como escreveu o artista Ricardo 
Basbaum, estava intrinsecamente ligada a um programa público de

Para que tal consciência pública se desenvolvesse, era 
necessária uma mudança relações entre procedimentos53 Ibid. nas

Nao me refiro aqui ao conteúdo propriamente moral da palavra, mas à 
transparência nos procedimentos, de forma que tudo aquilo que aparece na obra 
mostra-se claramente decifrável para o espectador. Não há articulações, truqu 
artifícios encobrindo nada, e o processo de construção está visivelmente à 
53 lbid. Citado em Elida Starosta Tessler, Tor 
Pintura Atual de Heloisa Schneiders da Silva, 11.
* Uma das ocasiões em que podemos ver essa postura claramente foi em um vídeo 
realizado no ateliê da artista em Buenos Aires em outubro de 1992. Ao deixar filmar 
as obras, mostrando-as e comentando-as em frente à câmera, a artista chamou a 
atenção para essa questão, mostrando inclusive a parte de trás de suas pintu 
suas complexas estruturas de madeira, tecido e outros materiais.
'• "A pintura começa pela própria estrutura. Essa parte de trás já é pintura para mim". 
Comentário da artista gravado em vídeo realizado no seu ateüê em Buenos Aires em 1992. 

Este texto contextualiza a obra de Heloisa Schneiders da Silva

es ou 
mostra.

Visível - Questões da Representação na
produção pictórica dos anos de 1980, mas é preciso deixar claro que o ambiente 
artístico daquela década era mais complexo e que outras correntes e tradições 
artísticas adquiriam grande força e importância naquele período, principal mente 
a partir de meados da década. Entre eles, é notável um retorno à escultura e às 
instalações em todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, a chamada Nova 
Escultura Gaúcha, como ficou conhecida, ge 
tradições escultóricas consolidadas 
figurativa.

Ricardo Basbaum, "Pintura dos Anos 80: Algumas Observações Críticas", Revista 
Gávea, 6 (Dezembro de 1988), 40.
60 lbid. 41.

nar

profundo questionamento das 
meio, especialmente aquela de tradição

rou um
ras com no

em relação à
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e pelo artista Nuno Ramos [Fig. 80] em suas obras de meados dos 
anos de 1980 e 1990, respectivamente. Se é verdade que não se 
pode considerar Iberê Camargo um pintor dos anos de 1980, sua 
obra mostrou um aumento de massa pictórica durante aquela 
década para retornar novamente a uma matéria mais rala já no 
início dos anos de 1990.

artísticos e materiais para que estes ultrapassassem a condição 
de uma virtualidade contemplativa e, ao mesmo tempo, 
doméstica de grande parte da pintura brasileira para o terreno 
da interatividade física dos materiais no espaço onde eles 
existiam em primeiro lugar. Se lá existiam, era lá que a pintura 
se realizava e de certa forma permanecería. Na Porto Alegre dos 

de 1980, as obras de Carlos Pasquetti, Heloisa Schneiders 
da Silva, Karin Lambrecht, Mara Alvares e Renato Heuser 
incorporaram de alguma maneira aspectos da "natureza", 
enquanto Iberê Camargo (1914-1994) incorporou uma natureza 
de outra ordem, que podemos chamar da natureza interna do 
indivíduo. Nesse sentido, a obra de Heloisa levanta uma questão 
sobre a especificidade cultural da obra, na medida em que 
possuía uma interioridade complexa e rejeitava uma legibilidade 
instantânea travada pela inclusão de elementos estrangeiros 
ao campo pictórico e, por vezes, de movimentos claramente 
expressionistas em uma confluência ao mesmo tempo de índole 
fortemente construtiva.61

anos

80. Nuno Ramos
Sem título / Untitled, 1991
Espelho, tecidos, folhas, plásticos, tintas, metais, resina e outros materiais sobre madeira / Mirtor, 
fabrics, leaves, plastics. paints, metais, synthetic resin and other material on wood 
240 x 400 cm '
Coleção / Collection Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 
Cortesia / Courtesy MAC-RS e / and do artista / the artist 
Foto: José Francisco Alves

A pintura dos anos de 1980 é também uma pintura do 
excesso: excesso de matéria e superfície pictórica, largas 
pinceladas e cores intensas. Grande parte da pintura daquela 
década é realizada com uma considerável acumulação de matéria 
pictórica e materiais na superfície da tela, epitomizada, por 
exemplo, em uma pintura como a de Iberê Camargo, levada aos 
limites da dimensão planar pela artista Karin Lambrecht [Fig. 79]

O artista Nuno Ramos apontou essa característica como 
tendo surgido na pintura brasileira inicialmente na obra de Iberê 
Camargo:

A possibilidade de acumular nasce na pintura brasileira com 
Iberê Camargo. É nele que a tela, como um terreno movediço 
e aderente, passa a aceitar quase indefinida mente a matéria 
e a irradiação corpórea do pintor. Para isso, é preciso que se 
transforme também ela (a tela) em matéria, de alguma forma 
homogênea aquilo que se deposita nela.62

As pinturas de Heloisa são, em sua quase totalidade, 
planas e pictoricamente diluídas até sua produção do final dos 

de 1980 e, posteriormente, até o final dos anos de 1990. 
Porém, há um procedimento de atribuição do universo exterior 
à interioridade da tela, e tais obras eventualmente passam a 
abrigar parte desse universo. Sua economia, entretanto, não 
trata de uma contraposição referente à produção de caráter 
"cumulativo", digamos assim, daquele período, mas de uma 
vontade específica que a artista igualmente mantinha com uma

anos

79. Karin Lambrecht
Ester, ou Ester Entra no Pátio da Casa do Rei, 1987
Pigmento, acrílico, goma laca sobre tela e metal enferrujado com estrutura de madeira 
Pigment, acrylic, shellac on camas and rusty metal on wood framework 
250 x 220 e / and 245 x 33 x 70 cm
Coleção / Collection Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 
Cortesia / Courtesy MAC-RS e / and da artista / the artist 
Foto: José Francisco Alves

incompatível, como aquela do expressionismo.
62 Nuno Ramos, "Uma Pequena Odisséia", in jorge Guinle, catálogo da exposição, 
Fundação Iberê Camargo, 10 de setembro a 30 de novembro de 2009, 20.

61 Não se trata de confundir aqui os princípios e a "ideologia construtiva" com 
"predisposição construtiva", 
postos pelo trabalho, em paralelo a uma tradição que se mostra historicamente

problemas de estrutura eram claramentemas os
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economia de meios e uma simplicidade geral da compleição 
física da pintura. Em lugar do excesso, a economia; em lugar 
da generosidade da matéria, a parcimônia. Heloisa fez ainda 
uma pintura que utilizou um formato regular médio, longe de 
ser excessivamente grande, como a maior parte da sua pintura 
da década de 1980, e feita com materiais pobres63 e uma tinta 
rarefeita.64 Dificilmente a obra de Heloisa encontraria 
circulação de seus contemporâneos, devido, antes de tudo, a 
uma falta de imposição visual em sua apresentação que o meio 
simplesmente não estava disposto a privilegiar. Se, por um lado, 
a obra de Heloisa obteve resistência do provinciano contexto 
de Porto Alegre, por outro, é quase natural que determinadas 
obras cuja inclinação conceituai fuja apenas um pouco à regra 
não obtenham a recepção que merecem por parte da crítica e da 
institucionalidade. A obra de Carlos Asp (1949), por exemplo, 
como sua discreta intervenção em instâncias particulares do 
universo social através do desenho, é um caso evidente. A 
limitada circulação de sua obra praticamente equivale à discreta 
intervenção de seus gestos gráficos. Obras como a de Mira 
Schendel (1919-1993), por exemplo, guardada sua especificidade, 
levaram anos para atingir o merecido reconhecimento, em grande 
parte devido à introspecção visual de que sua obra estava dotada, 
à exceção talvez da voluptuosidade de sua série de sarrafos de 
1987 que, de súbito, avançaram como uma designação afirmativa 
para além do plano pictórico, a ponto de influenciar artistas 
como Nuno Ramos e outros em suas construções pictóricas.65

frequente no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990. Essa 
demarcação parece ser, antes de tudo, uma maneira de dividir 
o espaço pictórico, que ainda se mostrava imensurável para a 
artista. Por outro lado, trata-se de uma marcação vertical que 
visa designar a verticalidade do corpo e sua posição no centro 
focal da pintura. Assim como Heloisa buscava uma micropolítica 
das relações afetivas voltada para a comunidade em que vivia, 
o espaço da tela também era um universo amplamente afetivo 
das relações entre cores, materiais e estruturas dicotômicas 
representadas pelo construído e pelo apropriado. É preciso notar 
que, no caso de Heloisa, o campo pictórico era de fato 
campo de batalha e mais um território de investigação pacífica 
dos sentidos. Por contraste, convém pensar até que ponto a 
pintura da artista está distante dos gestos heróicos de 
obra como a de Jackson Pollock, por exemplo, ou até que ponto 
a expansividade ideológica perpetrada pelo Expressionismo 
Abstrato diferencia-se de um programa específico de afetividade 
em que sua obra parecia estar empenhada. Em determinado 
momento, a artista escreveu: "[...] e existe/apesar de certa 
liberdade de traço de simplicidade/de construção/da subversão 
às 'normas' estéticas e estruturais/uma complexidade/uma 
rigidez até/uma organização destes elementos/Não se trata de 

'action painting'/".66 Tais observações vieram seguidas de 
uma anotação gráfica que parece mostrar um universo circular 

traços da movimentação do corpo do artista numa aparente 
busca por reconstituir a trajetória de sua própria ação 
desdobramentos mentais [Fig. 81],

a mesma

menos um

uma

uma

com

e os seus

É importante observar que na obra de Heloisa, sob o ponto
de vista formal, há uma divisão no meio da tela que aparece 
na verticalidade de suas obras iniciais e torna-se cada vez mais

81. Heloisa Schneiders da Silva 
Anotação gráfica /
Graphic notation 
Sem data / Undated 
Detalhe / Detail 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number CA 0006 9/9

63 Refiro-me tanto a uma predisposição de utilizar materiais apropriados e tinta 
a óleo diluída quanto ao emprego desses materiais de forma que sua utilização 
encontrasse também uma simplicidade dos meios utilizados.
" Nesse sentido, seu trabalho pode estar mais próximo da pintura de Jorge Guinle, 
ainda que com um programa extremamente diferente daquele.

As pinturas de Nuno Ramos vêm promovendo um contínuo e persistente 
adelgaçamento da dimensão planar da pintura num exercício que as levou a 
parecer que queriam, em algum estágio, desprender-se do suporte. Porém, ao 
contrário, essas obras não buscavam deixar de ser pinturas, e sim avançar 
direção ao espectador em um movimento direcional que lhes permitisse questionar 
radicalmente os pressupostos planares da pintura sem, contudo, abandoná-las. 
"Ironicamente, ao que parece, as pinturas de Nuno Ramos não querem abdicar 
de sua condição de frontalidade e

O centro da tela pode representar ao mesmo tempo 
ideológico da pintura e o lugar de onde se irradia sua estrutura. 
Alguns artistas fizeram desse centro o ponto de ataque do espaço 
pictórico, outros da irradiação de sua poética e outros ainda uma 
confluência de ambos. Lucio Fontana (1899-1968), por exemplo,

o cerne

em

nem mesmo se despregar do suporte que as 
sustentam. Nesse sentido, nos enganou a todos. Ao contrário, parecem querer 
insistentemente mostrar que sua força advém justamente dessa exacerbação para 
além do suporte com o qual convivem muito bem. Se muito foi dito de que essas 
pinturas se despregariam do suporte ao se projetarem demais para além de suas 
possibilidades físicas, foi apenas um ledo engano, ocasionado por presumir que 
existe uma lógica no universo da linguagem que se sobrepõe à própria arte. Mais 
pinturas do que nunca, para aqueles que duvidavam de sua integridade como

objetos artísticos, essas obras desafiam e desconcertam em seu rigor construtivo, 
disfarçado em uma aparente desorganização". Gaudêncio Fidelis, "Ledo Engano", 
in A Persistência da Pintura, 5S Bienal do Mercosul, livro 4, Paulo Sérgio Duarte 
(org.), Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2005, 140.

Heloisa Schneiders, "Caderno de Anotações", Arquivo Projeto HSS, CA 0006 8/9.
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Ana Mendieta (1948-1985) realizou uma performance na 
primavera de 1974 chamada Untitled (Body Tracks) na qual 
mergulhou seus braços em sangue, pressionando-os em um 
bunner de tecido branco preso à parede, arrastando-os para baixo 
e deixando uma marca no centro da tela, um registro definitivo 
do corpo da artista [Fig. 84], Ela repetiu a ação em outros trabalhos 
utilizando têmpera vermelha, cujo lugar de irradiação continuava 
sendo o centro da pintura.67

imprimiu muitos de seus cortes iniciais no centro da tela [Fig. 
82], expandindo-os posteriormente para a extremidades; Jasper 
Jolms (1930) colocou um termômetro no centro da tela em 
sua obra Thermometer (1959), [Fig. 83] como que para medir a 
intensidade do seu centro nervoso.

>
*

82. Lucio Fontana 
Concetto Spaziale- 
Attesa, 1964-1965 
Têmpera sobre tela e madeira 
laqueada / Tempera on canvas 
and lacquered wood 
149,2 x 116,8 x 6 cm 
Coleção / Collection Walker Art 
Center, Minneapolis,
T. B. Walker 
Fundo de Aquisição/ 
Acquisition Fund, 1998 
© lucio Fontana / Licenciado por 
AUTVIS, Brasil, 2010

84. Ana Mendieta 
Untitled Body Tracks, 1974 
Seis fotografias coloridas /S/x lifetime color photographs 
25,4 x 20,3 cm cada / each 

The Estate of Ana Mendieta 
Cortesia / Courtesy Galerie Lelong, New York

Embora a própria Fíeloisa negasse,68 podemos identificar um 
componente autobiográfico na condução de seu trabalho, já que 
de inúmeros aspectos de sua obra estavam intimamente ligados 
ao modo como conduzia sua postura diante da vida. Não se 
trata de uma predisposição expressivo-confessional, mas sim da 
ligação intrínseca entre um modo de pensar, viver e fazer escolhas 
estéticas. No entanto, essa característica apareceu dotada de uma 
disposição que tomou a forma de manifestações reincidentes na 
pintura, advindas de reflexões dispersas sobre o universo à volta 
da artista. Se grande parte do repertório dos artistas advém da

83. Jasper Johns 
Thermometer, 1959 
Óleo sobre tela com 
termômetro / Oil on canvas with 
thermometer 
131,5x97,8 cm 
Seattle Art Museum, PartiaI and 
promissed gift of Bagley and 
Virgínia Wright in honor of the 
museum's 5Oth year 
© Jaspei JohnVUcenciado por 
AUTVIS, Brasil, 2010

No Brasil, Dudi Maia Rosa (1946) realizou uma pintura 
Sem título (1981), em que uma varinha que original mente servia 
para apoiar a mão na hora de pintar foi pendurada no centro 
do quadro, em uma clara atitude de subversão das regras 
acadêmicas e, ao mesmo tempo, agora transformada em um 
"termômetro", um mecanismo divisor da superfície da pintura.

67 A atribuição de uma funcionalidade ao corpo como ferramentas de trabalho 
("pincéis corporais" seria uma definição mais correta) faz parte de uma longa 
tradição na pintura que tem seu momento mais marcante nas Antropometrias, de 
Yves Klein, nos anos de 1960.

Em uma carta à amiga Beatriz Fleck, Heloisa Schneiders escreveu: "Não me 
interessa falar de mim, da minha história existencial e pessoal (sei que a gente 
está falando de certa maneira), e sim ir ao mais fundo que eu possa, com a minha 
pintura, nas minhas sensações e emoções e transformar isso em imagem pictórica

68
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influência do universo no qual vivem e com o qual interagem 
diretamente, no caso de Heloisa trata-se de um processo de 
vivência em que a vontade sobrepõe-se à contingência.

Heloisa optou por viver uma vida frugal e destituída dos 
excessos tão comuns na sociedade contemporânea. Suas pinturas 
de meados da década de 1980 mais parecem como couros 
estirados sobre complexas construções de madeira. Complexas e 
ao mesmo tempo improvisadas, essas estruturas de tela parecem 
mostrar que a pintura é apenas um intervalo da natureza, uma 
imagem recortada do universo comprimido pelo espaço de seu 
entorno. É um tanto estranho quando tal raciocínio, amplamente 
empregado na escultura de orientação mais conceituai, promove 
uma exclusão do espaço circundante por uma relação de 
equivalência: o que não se vê é uma ausência tão presente quanto 
aquilo que se mostra presente de fato.

Em uma das obras da série Corpos (1986) [Fig. 84], é evidente 
a passagem da pintura pelo intervalo da forma recortada, ou 
melhor, constituída pela formulação de uma área determinada 
pela construção que parece ter suprimido uma configuração

cavalete e da verticalidade convencional da parede, esses quasi 
"aparelhos pictóricos" encontraram um caminho que os levou 
eventualmente à pintura, mas eles não pertencem em última 
análise àquele lugar. Apoiadas sobre o solo ou encostadas à 
parede, essas obras encontrariam uma melhor acomodação no 
âmbito de uma diferenciação contextual da pintura que nos faz 
olhar para objetos como sendo essencialmente pictóricos.

Contudo, há uma outra característica igualmente 
importante que talvez tenha mobilizado essa série de obras e sua 
predisposição construtiva: a confluência de uma ideia genérica 
do que conhecemos como "selvagem" para um princípio 
de ordem tosca que lhes imprime a especificidade aparente 
de objetos e construções que lembram artefatos, abrigos e 
instrumentos. Heloisa era uma artista cujos desejos inclinavam- 
se fortemente a uma utopia da liberdade social organizada para 
um deslocamento em direção ao espaço selvagem da natureza. 
"Não pinto para a humanidade, [e] sim por uma necessidade de 
estabelecer uma comunhão; pode ser para uma pessoa, apenas 
ou para várias. Nesse momento, já é a obra que fala a todos 
(indiscriminadamente) que puderem estabelecer alguma leitura 
qual seja",61' escreveu ela em determinado momento. "Sou uma 
selvagem. Um bicho ferido",70 declarou em outra ocasião.

Em 1999, a artista comprou o livro Na Natureza Selvagem, 71 
que refaz a trajetória de Chris McCandless, um jovem americano 
que abdicou de sua vida de classe média-alta para mergulhar 
em uma intensa jornada rumo às florestas do Alasca em total 
isolamento,o que acabou levando-o à morte por inanição no 
verão de 1992. Em um cartão postal endereçado a um amigo, 
ele escreveu: "Posso demorar muito até voltar para o Sul. [...] 
Caminho agora para dentro da natureza selvagem".72 Em relação 
à trajetória de Heloisa, um depoimento do pintor e amigo 
Renato Heuser sinaliza para a vontade dela de investigar outros 
caminhos ao observar que "[...] para Heloisa, a arte era a mesma 
coisa que viajar. Era uma experiência".73 Ele acrescenta:

Heloisa tentou beber em outras fontes. Ela tentou buscar outras 
coisas. A relação com a natureza, com os cavalos, a relação forte 
com Buenos Aires. Na verdade, nós saímos daqui porque eu 
tinha um sonho, eu tinha a necessidade de ter um mestre da84. Heloisa Schneiders da Silva 

Série Corpos / Bodies - a series, 1986
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e madeira amarrados/
0/7 ort structure composed of bundled canvas, branches and wood
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0212

[para] o mundo. Não me pertence mais, depois do gesto, pertence ao mundo". Carta 
a Beatriz Fleck, 15 de fevereiro, c. 1989/1990.
69 Heloisa Schneiders, "Caderno de Anotações", Arquivo Projeto HSS, CA 0004 9/67, 
70Heloisa Schneiders, "Caderno de Anotações", Arquivo Projeto HSS, CA 0001 41/60.
71 Jon Krakauer. Na Natureza Selvagem, tradução de Pedro Maia Soares (São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, 1992),
72 Ibid. Correspondência enviada em 27 de abril de 1992 para Wayne Westerberg, 
citado em Na Natureza Selvagem, 15.
73 Entrevista com Renato Heuser feita pelo autor, 05.05.2010.

retangular reminiscente do formato tradicional da pintura. 
Como que uma espécie de entidade autônoma do universo da 
cultura, um objeto móvel diante da experiência da pintura de

78



com vocês, como colegas, e acho que são coisas que me fizeram 
crescer. Mas sinto e sei que as respostas ou as buscas que me 
proponho agora, neste momento, fogem do âmbito Heloisa- 
Instituto de Artes e talvez até usando a escola como sustentáculo 
de certo comodismo, se permanecesse.77

pintura. É claro, eu acho que faltavam coisas para nós na escola, 
que buscamos suprir fora. Eu sentia a necessidade de ter um 
mestre de pintura com quem eu trabalhasse porque eu nunca 
tinha tido um. E Heloisa também, a mesma filosofia que a levou 
a Buenos Aires. Sim, ela tinha uma relação com Buenos Aires, já 
que o irmão dela o Alexandre havia mora do muito anos lá [...].74

Para Renato Heuser, Heloisa não tolerava a acomodação e 
a burocracia institucional. Ele resume assim a relação da artista 
com a instituição: "Heloisa não suportou a estrutura de fazer 
processos para pedir uma pia, porque tinha um espírito muito 
livre. Seria uma perda de tempo estar ali para ela, pois tinha 
um espírito muito inquieto (...)".7K Quando perguntei se nessa 
decisão da artista havia no fundo uma posição contestatória, 
ele respondeu: "Mas a Heloisa sempre foi contestatória. Ela 
sempre levava tudo a sério. A sua carta de demissão é um 
documento forte, e nunca mais ninguém escreveu nada igual. 
Eu achei ótimo quando me convidaram para dar aula, pois 
eu queria ser professor. Mas acho que o entusiasmo passou 
quando ela se deu conta do sistema da universidade, era como 
colocar um tigre numa jaula, ela se sentia oprimida por isso".79 
Contraditoriamente, para uma artista que amava a convivência 
comunitária e a socialização artística, o ambiente público, com 
sua caótica desorganização de sentidos que impregna o corpo 
de uma excessiva poluição, parecia incomodá-la e produzir uma 
predisposição crítica. Ela escreveu em um de seus cadernos de 
anotações:

Ao que parece, foi o espírito de liberdade que levou a artista 
a solicitar seu desligamento definitivo do corpo docente do 
Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul em junho de 1980. Heloisa escreveu uma carta à direção do 
Instituto, solicitando a não renovação do contrato de professora 
colaboradora75 que mantinha com a universidade. Pode-se 
imaginar a radicalização de tal atitude, que ela própria admite que 
pudesse parecer "romântica", mas o conteúdo da correspondência 
reafirma a coerência interna da artista com o seu processo de 
trabalho e a busca de privilegiar sua produção em relação àquele 
da institucionalidade acadêmica. No texto, a artista não esconde 
sua frustração diante do ambiente institucional:

O que me leva a tomar esta atitude é o meu processo como 
pessoa, como artista e até como professora que, neste momento, 
necessita ampliar-se. Saio para poder crescer. Aqui não há 
espaços para poder crescer. Aqui não há espaços que respondam 
a esta necessidade. É a minha relação com as coisas, com a vida, 
com a arte, que não permite permanecer aqui. É improdutivo.76

IMAGENS. CARROS. HUMANOS. OLHARES. FRASES 
DESPENCANDO DO CÉU. AH! QUE O TEMPO PARE, POR UM 
MINUTO APENAS, PARA QUE EU POSSA SEGURAR UMA 
PALAVRA PELO MENOS! PORQUE OS DIAS SÃO TÃO CHEIOS 
E ME SUPERPOVOAM O ESTÔMAGO? POR QUE CORRE 
O SANGUE? MAQUINARIA INFERNAL ESSA! (AMANHÃ 
USAREI VISEIRAS E TAMPÕES PARA OS BURACOS).80

Apesar disso, e apesar de salientar a relação precária entre 
os membros da comunidade acadêmica que ela acreditava ser 
fundamental para uma relação produtiva e criativa que em 
algum momento fosse capaz de se fazer refletir nos processos de 
ensino, a artista não deixou de apontar alguns aspectos positivos. 
Heloisa salienta, porém, o que parece ser uma incompatibilidade 
entre o ensino e a produção da arte em um ambiente que para ela 
se mostrava pervasivamente desfavorável:

No entanto, a visão que Heloisa tinha da pintura também foi 
seguramente mediada pela doença e não poderia ser diferente. 
Em 1978, ela foi diagnosticada com a doença cujo nome 
coincidentemente se originou do nome científico do animal que 
mais amava e que foi objeto de suas telas por muitos anos, o 
lobo (Canis lupus). Heloisa foi diagnosticada com lúpus, doença 
em decorrência da qual veio a falecer em 2005. A artista sofreu

Pude aprender muito na relação professor-aluno, talvez mais 
do que os alunos comigo. Pude perceber muito na frágil relação

71 Ibid.
75 Um pouco antes, a artista chegou a elaborar um plano de curso com as orientações 
filosóficas para a disciplina que lecionara (Artes Visuais), no qual escreveu em 
determinado momento: "No caso falamos de recursos plásticos, e o nosso trabalho 
diz respeito a penetrar o espaço visual e conhecer possibilidades de articulação 
dentro dele/com ele/reconhecendo a sua existência. Seria basicamente identificar 
no teatro uma experiência visual, sem reduzi-lo à situação unicamente visual". 
Heloisa Schneiders, Documento sem título, Arquivo HSS, 1980.
76 Heloisa Schneiders da Silva, Carta de Demissão ao Instituto de Artes, Porto Alegre, 
19 de junho de 1980. Arquivo HSS.

77 Ibid.
78 Ibid. Entrevista com Renato Heuser, 05.05.2010.
79 Ibid.
80 Heloisa Schneiders, "Caderno de Anotações", Arquivo Projeto HSS, não catalogado.
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um processo de debilitação progressiva nos anos seguintes ao 
diagnóstico, o que não impediu que sua dedicação ao trabalho 
continuasse intensa. Para os que tiveram a oportunidade de 
conviver de perto com Heloisa, é sabido que ela não lamentava a 
sua condição de saúde e sofria em silêncio.81 Certa vez, em uma 
carta que escreveu para a amiga Beatriz Fleck, a artista fala da 
dor como uma espécie de redenção ao comentar a obra de Frida 
Kahlo e, embora declare não se identificar com a obra da artista 
mexicana, ela a admira por entender que talvez a "dor" tenha 
se tornado "(...) seu meio de expressão mais constante e intenso. 
E seu corpo foi o quadro mais vivo e inegável disso tudo. Da 
sua vida. Também não me identifico com sua pintura. Com suas 
imagens. Mas sinto, e isso me emociona, conhecendo sua vida, 
que ela foi profundamente verdadeira, franca, exposta em sua 
pintura".82

Lobos vieram a povoar suas pinturas a partir de meados 
da década de 1980.83 A artista, que declarou ter estabelecido 
uma "ligação visceral"84 com a figura dos lobos, escreveu suas 
impressões quando uma de suas pinturas dessa série foi retirada 
do ateliê para a galeria: "[Os lobos], eles são mais do que eu 
poderia ser, ou eles são aquilo que eu almejo. Sob a minha ótica, 
é claro, eles configuram o selvagem, essencial, nobre, bonito, 
mágico. E não suportei mostrar isso para a humanidade".85 
Posteriormente, em outubro de 1984, ela assiste ao filme Never Cry 
Wolf (1983).86 Heloisa então se diz impressionada pelos hábitos e 
pelo estilo de vida dos lobos cinzentos que coincidentemente ela 
já havia pintado. Em uma cena inicial, o personagem do filme, 
já mergulhado no ambiente selvagem, narra seus pensamentos 
quando divaga:

testar em relação a todas as coisas perigosas lá escondidas. E 
encontrar aquele animal que eu secretamente esperava estivesse 
escondido em algum lugar dentro de mim. Eu imaginei que 
aquela altura eu me tornaria um novo homem, com a força e a 
coragem que eu nunca tinha conhecido antes.87

Não é difícil imaginar o impacto do filme para a artista, 
confirmado por ela mesma na correspondência a seu amigo 
Renato Heuser. Para Heloisa, parece que o olhar do lobo que 
observa o espectador de dentro da tela é antes de tudo o olhar 
do Outro, posicionado de dentro da pintura a olhar para fora, 
ora com atitude de indiferença diante do mundo, ora com 
aparente condescendência diante de uma sociedade que se 
mostra desordenada e caótica. O olhar do lobo confunde-se 
nesse caso com o olhar da artista em direção ao espectador e, 
eventual mente, toma o seu lugar.

A pintura dos anos de 1980, de diversas maneiras, estava 
empenhada em estabelecer uma conexão entre a arte e a vida em 
muitos de seus aspectos, embora de maneira diferente daquelas 
ações dos anos de 1960 e 1970, já que o componente político 
que se podia vislumbrar naquelas obras teria migrado de uma 
postura político-ideológica para uma disposição libertária de 
todas as noções de regras e de estilo diante da obra e, portanto, 
menos comprometida com a especificidade da linguagem e do 
aspecto constituinte do campo conceituai no caso da pintura. 
Penso que a capacidade de Heloisa de viver tão intensamente a 
própria existência da obra é que fez desta uma realidade singular 
diante do universo da pintura brasileira.

Heloisa buscou promover uma conciliação entre natureza 
e trabalho, perfazendo um caminho que a conduziu a um 
afastamento do estúdio para buscar o acesso a ela. Ao mesmo 
tempo, nesse processo que chamarei de "arqueologia da 
afetividade", a artista fez com que elementos da natureza88 
entrassem em seu estúdio e impregnassem a superfície de

Eu peguei a primeira oportunidade de ir, sem pensa» muito na 
verdade, porque abriu-se o caminho para uma muito antiga e 
ingênua fantasia minha: de ir para a região inexplorada, e me

81 Em uma ocasião, a artista escreveu explicitamente sobre a dor decorrente 
da doença: "Hoje eu vejo que mais de 3 anos passaram e eu quase não me dei 
conta (por um lado). Foram 3 anos de dor, com alívio diário de algumas horas. 
Trabalhando com dor, sorrindo com dor. Fazendo qualquer coisa para impedir que 
esse estado consumisse comigo. Muitas vezes (...) eu fui deitar pensando: 'Será que 
amanhã vai ser igual? Será que eu vou aguentar?' (...) E hoje eu começo a me sentir 
vencedora. Ainda assim sinto dores, é claro, mas muito mais reduzidas, menos 
intensas; é como se o dia fosse mais meu, pois as horas de alívio se alargaram". 
Carta a Renato Heuser, Porto Alegre, 9 de outubro de 1984.
82Carta a Beatriz Fleck, 15 de fevereiro, c. 1989/1990.
83 A primeira vez em que a artista expôs uma pintura com lobos foi na exposição 
Arte Morde na Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, em outubro de 1984.
84 Carta a Renato Heuser, 4 de novembro de 1984.
85lbid.
kh Never Cry Wolf foi uma produção americana dirigido por Carroll Ballard. O filme 
é um drama adaptado da biografia do conservacionista e escritor canadense Farley 
Mowat (1921), com o mesmo título, lançada em 1963. No filme, um biólogo do 
governo é enviado para estudar o progressivo declínio da população de caribus

no ártico canadense, que se presume ser produto da caça predatória dos lobos. O 
resultado da investigação é que os responsáveis pelo extermínio são os caçadores 
da região que estavam caçando os caribus por esporte ou para a alimentação. 
Credita-se muitas vezes ao filme o papel de ter mudado a percepção sobre a vida 
e os hábitos dos lobos, bem como a excessiva selvageria a eles atribuída, para a 
percepção de um animal em harmonia com o seu ambiente.
87 Personagem Tyler interpretado por Charles Martin Smith em Never Cry Wolf.
88 Tomo aqui um significado mais amplo da palavra ao considerar a inclusão de 
materiais que uma vez pertenceram ao universo industrial como fragmentos de 
metais e, descartados como resíduos daquele contexto, tenham se integrado a 
uma natureza quase artificial que cerca o mundo contemporâneo e que esta tenha 
absorvido tais elementos com a generosidade que lhe parece peculiar.
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logo na entrada da exposição, Âmbula mostrava-se como uma 
das obras mais originais da exposição em um período no qual a 
produção de objetos com novos meios era ainda uma raridade no 
limitado contexto local.

Sabe-se que o cânone é desfavorável a obras coletivas, visto 
que as premissas de canonização foram sempre organizadas 
com base no mito do artista genial e no princípio de autoria 
individual, um sujeito solitário, imbuído do poder da criação 
e produtor de objetos com grande conteúdo de originalidade. 
Heloisa, por sua vez, esteve frequentemente envolvida em 
processos coletivos de criação. Em 1978, a artista participou do 
projeto Relinguagem, que reuniu 40 artistas, entre eles, Carlos 
Asp, Karin Lambrecht, Mário Rõnhelt, Milton Kurtz, Renato 
Heuser, Vera Chaves e Wilson Cavalcanti, com trabalhos que 
utilizaram técnicas diversas, como xerox, desenhos, etc., e cujo 
resultado foi apresentado ao público na Av. Borges de Medeiros 
quase esquina com a Rua dos Andradas em Porto Alegre. Na 
ocasião, vários artistas portavam placas de anúncios no corpo 
(conhecidos como sanduíches). Em uma dessas fotografias, vê-se 
o anúncio carregado pela artista Karin Lambrecht, que de certa 
maneira equivale à forma do cavalete de pintura em frente ao qual 
se deixa fotografar, uma imagem emblemática de que a "fixidez" 
da pintura acadêmica já não era mais suficiente como meio de 
comunicação [Fig. 86], Heloisa realizou ainda experiências de

suas telas, ainda que em um movimento contrário a uma 
predisposição retiniana.89 Na busca de uma verdade interior 
das coisas, a artista permaneceu fiel a um repertório que 
desenvolveu ao longo dos anos, mantendo uma discrição na 
condução do vocabulário que imprimia à obra uma existência 
quase diáfana. Talvez seja justamente essa característica que 
tenha levado a artista a uma busca por "documentar" o universo 
à sua volta, numa espécie de complementaridade do processo da 
pintura, embora ela nunca tenha estabelecido um vínculo formal 
entre essas duas atividades. Heloisa era uma ávida fotógrafa 
de registros, e suas fotos, muitas delas de rara beleza e grande 
sensibilidade, formavam um repertório de inspiração para suas 
pinturas. Paisagens, pessoas, objetos, viagens e outros elementos 
da natureza serviam de informações para seu repertório artístico 
e, ao mesmo tempo, apresentavam grande autonomia artística. 
A artista possuía um vasto arquivo de fotografias, algumas delas 
reproduzidas neste livro. Podemos considerar a fotografia como 
uma maneira de distanciar das convenções restritas da pintura 
acadêmica para retornar a ela com um olhar mais arejado.

Em 1982/83, Heloisa participou da exposição Arte Gaúcha 
Hoje com a obra coletiva90 Âmbula - A Caixa [Fig. 85], uma 
"proposta" constituída por uma caixa com poemas, recortes e

85. Heloisa Schneiders da Silva, 
Humberto Vieira e Maria 
Helena Weber
Âmbula - A Caixa / Ampulla - 
The Box, 1982
Múltiplo / Multiple 500 cópias / copies 
Madeira, serigrafia sobre papel, 
materiais diversos /
Wood, serigraphy or paper, various
materiais
18 x 25,5 x 7 cm
Coleção / Collectior Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre, RS e/ 
and Projeto HSS - Tombo /
Accession number O 0001 
Foto: Fábio Del Re

86. Karin Lambrecht
Atividade paralela ao lançamento do álbum
Relinguagem / Parallel activity to the launching
of Relinguagem album, 1978
Arquivo/Archive Karin Lambrecht
Unknown photographer
Foto: fotógrafo desconhecido /

outros objetos realizada com uma tiragem de 500 cópias. A obra 
teve um impacto significativo não só na área de artes visuais, 
como também na área da literatura, especialmente a poesia 
e seus meios de circulação locais. Colocada estrategicamente

trabalho: "A criatividade que caracteriza Âmbula é completada através do ambiente 
criado para apresentar o conteúdo desta pequena caixa de madeira que reúne artes 
plásticas, artes gráficas e poesia. Jogando com alguns cubos, luz indireta, folhas 
de papel celofane, um espelho, bolas e outros acessórios, os três responsáveis 
pelo projeto criaram uma atmosfera adequada, estimulando a participação do 
espectador. O conteúdo da Âmbula pode ser visto e manuseado, já que é composto 
por 52 poesias trabalhadas em diversos níveis (material, tipos de letras, desenhos, 
etc.) e três objetos. De produção extremamente cuidada, esta caixa respira 
liberdade, pela variedade de sugestões que apresenta. A impressão, as formas e a 
diagramação utilizada, em mínimos detalhes, demonstram a extrema sensibilidade 
de Humberto Vieira, Heloisa Schneiders da Silva e Maria Helena Weber". Décio 
Presser, "A poesia em múltipla dimensão", Folha da Tarde, s.d.

89 Na verdade, o correto seria dizer que tais elementos surgiram em um processo de 
contiguidade à pintura, à sua superfície e estrutura.
90 Âmbula foi um trabalho colaborativo de Carlos Humberto Vieira, Heloisa 
Schneiders da Silva e Maria Helena Weber. Em um jornal da época, o crítico e 
marchand Décio Presser descreveu com considerável ênfase o modo de exibição 
da obra na exposição, que segundo ele teria sido adequado aos pressupostos do
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pintura com Karin Lambrecht, as quais resultaram na exposição 
das artistas na galeria Macunaíma em 1985, até o gerenciamento 
de processos como A Sala, em que as artistas realizavam um 
projeto de orientação artística. Heloisa foi também uma das 
fundadoras do Espaço N.O. - Centro Alternativo de Cultura 
1979, juntamente com as artistas Ana Torrano, Karin Lambrecht, 
Regina Coeli, Simone Michelin e Vera Chaves Barcellos.

Em 1982, a artista participou da videoperformance 
Porque Sim - Fragmentos de Multimedia, um complexo evento 
multimídia91 realizado no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
integrado por Mara Alvares, Renato Heuser e Simone Michelin, 
tendo como convidados Fernando Limberger, Maria Helena 
Lopes, Carlos Pasquetti e Carla Storchi. Antecedido por semanas 
de ensaio e preparação, os artistas atuaram durante dois dias em 
diversos espaços do museu, incluindo especialmente espaços de 
transição, como escadarias e elevadores. Segundo Mara Alvares, 
o conceito que moveu o projeto foi trabalhar com os espaços 
abertos do museu, "os espaços em branco"92 negligenciados pela 
otimização do espaço institucional. A atuação do Porque Sim - 
Fragmentos de Multimedia foi realizada com o museu aberto ao 
público e filmada em vídeo, sendo seguida de uma posterior 
reapresentação em monitores de TV instalados nesse espaço.93 
Heloisa entra no museu carregando um pato vivo e uma chaleira 

tampa. No decorrer da performance, ela recita versos de 
uma poesia. Na época, a artista fez a seguinte reflexão sobre o 
projeto em um de seus cadernos de anotações, que ela intitulou 
Anotações/Exposição Museu:

Podemos estabelecer um parentesco de algumas formas do 
suporte que as pinturas de Heloisa adquiriram como as "siluetas" 
que Ana Mendieta desenvolveu ao longo de sua obra [Fig. 87], 
Mendieta chegou a desenvolver uma terminologia para designar

em

87. Ana Mendieta
Itiba Cuhababa (Esculturas Rupestres),
1981 ÍEstate Prirt 2004
Fotografia P&8 / Black & white photograph
136,5 x 101,3 cm
© The Estate of Ana Mendieta
Cortesia / Courtesy Galerie Lelong, New York

trabalho como uma forma entre o corpo e a obra localizada 
predisposição híbrida designada pela relação entre 

a artista e a natureza, de onde seu repertório praticamente se 
originou, que ela chamou de "earthbody" [corpoterra]. Algumas 
das obras de Heloisa dos anos de 1980 invocam uma forma 
similar e, enquanto Mendieta realiza essas silhuetas in situ, 
Heloisa as constrói em seu estúdio como se fossem abrigos 
transportáveis para a pintura. O tratamento da superfície dessas 
pinturas é também evocativo de uma perspectiva mais orgânica 
da matéria. Heloisa as constrói como suportes transportáveis

seu
como uma

sem

na

A consistência de formas, linguagens, pensamentos e trajetórias, 
que estão aí configuradas nesta performance, talvez seja nada 
além de um simples retrato contextual. Não pretendemos uma 
moral estética, nem afirmar tendências, pretendemos expressão. 
E somos apenas, se possível, democráticos. É o estar sensível 
e atento a essa diversidade de apelo que configuram 
civilização e que podem constituir, senão uma riqueza de formas 
e linguagens, pelo menos a realidade.94

a nossa

Numa clara atitude descompromissada, a artista situou 
sua posição diante da obra como aquela da uma manifestação 
desvinculada de estilo e pretensão ideológica, mas antes como 
uma disposição experimental da sensibilidade.

88. Heloisa Schneiders da Silva
O senhor da planície / (Plain lord), 1986 / Série Corpos - Bodies - a series 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e madeira amarrados/
Oil on structure composed of bundled canvas, branches and wood 
160 x 85 x 18 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva (frente / Iront) / Foto: Elida Tesser (verso / back)
Cortesia / Courtesy Galerie Lelong, New York 
Projeto HSS - Tombo / Accession number EDO 0210

91 A performance foi gravada por uma 
época, o cineasta Jorge Furtado.
92 Entrevista com Mara Alvares feita pelo autor, 26.05.2010.
” ° evento foi então complementado pela inclusão de camisetas, desenhos e 
fanzines produzidos pelos artistas.

1 leloisa Schneiders, "Qidemo de Anotações", Arquivo Projeto HSS, 1982, não catalogado.

forma de pinturas [Fig. 88], Como peles estiradas, essas obras 
mostram de maneira definitiva que a radicalização do suporte 
formava-se como um corpo único.

equipe da TV Educativa que incluía, na
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Esta talvez seja a razão pela qual duplicamos o mundo tão 
insistentemente, multiplicamos, reproduzimos e criamos duplos. 
Museus e arquivos, como nenhum outro tipo de instituição, 
sofrem desse medo. A maioria dos artistas preocupa-se em algum 
momento de sua trajetória com tal perspectiva. Iberê Camargo 
era um deles. O artista empenhou-se em uma campanha de 
longos anos pela remoção da taxação de tintas a óleo importadas, 
visto que as brasileiras eram cientificamente comprovadas como 
sendo de qualidade muito inferior, cujas cores desbotariam 
em uma questão de décadas, se não em poucos anos. Em um 
momento, o artista declarou:

Não havia nesse momento diferenciação entre o suporte, 
a superfície e a estrutura geral da pintura. Se uma dessas 
partes sofresse qualquer dano, ela deixaria de existir. A pintura 
"tradicional" produziu uma compartimentalização de suas 
partes, em que o chassi, a tela e qualquer elemento agregado 
à sua superfície foram separados. Se uma de suas partes sofre 
um abalo, uma solução reparadora pode ser-lhe administrada 
separadamente, sem comprometer a integridade do todo. É 
fundamental para a pintura canônica essa compartimentalização, 
pois ela designa antes de tudo que os procedimentos, as regras e 
as convenções estão sendo obedecidas conforme os parâmetros 
acadêmicos tradicionais e que a constituição da pintura mostra- 
se passível de análise e descrição. Dudi Maia Rosa desfez essa 
estrutura convencional da pintura de maneira quase didática 
aos nossos olhos em sua obra Instrumento, de 1981 [Fig. 89], 
Aqui, elásticos e recortes completam virtualmente uma forma 
reminiscente da pintura, que já não existe mais a não ser como 
um aparelho demonstrativo do que restou da pintura, uma vez 
que ela tenha sido destituída de suas convenções acadêmicas: 
formato, superfície homogênea, integridade material e 
representação. Podemos entender a obra de Heloisa como estando

[...] só me dói às vezes é que naquele tempo eu usava um papel 
tipo jornal que, com o tempo, começou a amarelecer. É por isso 
que hoje em dia sou tão exigente com os materiais que uso. 
Porque, ao ver esses meus trabalhos amarelecerem, embolorarem, 
se rasgarem, sinto que é um pedaço de minha vida, ó uma parte 
de mim mesmo que desaparece, que se esvai [...].95

É sabido que Camargo adotou um procedimento de pintura 
que era paralelo e contrário a tal condição, consistindo em 
sistematicamente apagar a imagem ao remover as camadas de 
tinta insistentemente e reconstruí-las novamente. Ele adicionava 
então grande parte da massa pictórica de volta à superfície da 
tela. O fato de trabalhar com tinta a óleo permitia-lhe fazê-lo 
por um considerável número de vezes antes da conclusão de 
cada pintura, adicionando e subtraindo cores em uma sucessão 
de gestos nervosos ao misturar várias camadas de pintura no 
processo de feitura. Ele então adicionava a tinta diretamente 
do tubo ou repunha parte da massa pictórica retirada de volta 
à tela contínua e repetidas vezes. A pintura que se tornou 
canônica foi quase sempre aquela que se preocupou com seu 
próprio desaparecimento e, ao fazê-lo, adotou materiais que 
lhes permitissem sobreviver ao tempo e ser vista por gerações 
posteriores. A permanência da visibilidade esteve sempre no 
centro do processo de canonização. De outra forma, porque 
canonizar algo que durasse pouco diante da visibilidade pública? 
Podemos dizer assim que a maior parte da pintura dos anos de 
1980 despreocupou-se com o cânone. Na verdade, até mesmo o 
desconsiderou e, em muitos casos, voltou-se contra ele, mas ao 
fazê-lo acabou por expandi-lo consideravelmente.

89. Dudi Maia Rosa 
Instrumento, 1981
Esmalte sintético sobre madeira e elástico / 
Enamel on wood with elastic band 
230 x 180 cm 
Coleção particular/
Private collectior, São Paulo 
Cortesia do artista / Courtesy the artist

inserida nessa tradição pictórica e, embora a artista tenha em 
diversos períodos de sua obra mantido a estrutura tradicional do 
quadro, a introdução de elementos tidos como estranhos àquele 
universo no início dos anos de 1980 transformou sua pintura em 
um território de questionamento capaz de lhe designar um lugar 
fora dos princípios canônicos da pintura e solicitar de imediato a 
necessidade de outras premissas de canonização.

95Antônio Hohlfeldt, "Iberê Camargo", Correio do Povo (26.07.1981), 9. Em 1954, o 
artista idealizou o Salão Prelo e Branco e participou de uma exposição na qual todas 
as obras eram executadas cm preto e branco, com o objetivo de protestar contra a 
qualidade dos materiais nacionais e pressionar para que houvesse uma redução 
da alíquota de impostos dos materiais artísticos importados. Em determinado 
momento, Iberê chegou a dizer que teríamos um Brasil desbotado caso nada fosse

Talvez todos nós soframos do "medo de apagamento". Não 
somente medo de que venhamos a desaparecer, mas também 
de que as coisas à nossa volta venham a ter o mesmo destino.
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processo de desprovincianização da vida artística local que essas 
obras estavam buscando promover, ainda que de maneira não 
programática e desinteressada para com uma agenda política.

Pode parecer fácil caracterizar a década de 1980, e muitos 
o têm feito de forma simplificada, sem levar em conta as 
implicações do período tanto para a história da arte brasileira 
quanto para determinadas mudanças que se efetivaram na 
produção artística local e nacional. Aquele período define- 
se como uma das mais importantes décadas para a produção 
artística, sem a qual o Brasil não teria feito uma transição para o 
terreno do profissionalismo96 e ingressado na competitiva arena 
da circulação da produção internacional. Embora seja verdade 
que essa transição tenha acontecido de forma brusca e acarretado 
uma série de demandas, muitas das quais não conseguimos 
suprir, também é verdade que ela era necessária e inevitável 
em um processo de amadurecimento do meio e do processo 
de relações que é indispensável para que este se desenvolvesse 
com condições favoráveis à renovação da produção e ao 
estabelecimento das relações de trabalho no meio artístico.

Já se tornou clichê caracterizar os anos de 1980 no Brasil como 
aqueles da liberdade de expressão na pintura, da arte movida 
pelo hedonismo e da abertura democrática que teria lançado 
os artistas na produção de obras cujo conteúdo era mediado 
por uma excessiva expressividade com características de 
irracionalidade e confissão pessoal. Porém, a produção dos anos 
de 1980 é muito mais do que isso, e o legado político-histórico 
que ela deixou mostra-se mais relevante do que a superfície que 
algumas de suas ações parecem mostrar e que adquiriram maior 
visibilidade.

Em visível contraste com a produção do final dos anos de 
1950, 1960 e 1970, a produção dos anos de 1980 é aquela que 
dá ao contexto brasileiro uma dimensão mais pública, fazendo 
com que ela alcance uma escala de trabalho que até então não 
havia surgido na arte brasileira. Os princípios canônicos que 
guiam grande parte da produção artística recente têm sua 
fundamentação nas premissas de grande parte da produção 
originada nos anos de 1950, 1960 e 1970, especialmente a arte 
conceituai, a de fundamentação política e sobretudo aquela do 
Neoconcretismo. Se é coincidente que essas tradições têm sua 
origem nos anos imediatamente anteriores aos anos de 1980, é

É difícil lembrar-se de um trabalho mais emblemático acerca 
da ideia de apagamento do que Erased de Kooning Drawing 
(1953) [Desenho de de Kooning Apagado] [Fig. 90], de Robert 
Rauschenberg (1925-2008), um desenho de William de Kooning 
que o artista lhe pediu e cuidadosamente o apagou durante o 
período de três semanas de laborioso trabalho. O suposto gesto 
iconoclasta de Rauschenberg, a despeito de suas características 
duchampianas de apropriação, era um processo implicado 
na ideia de "esquecer para lembrar" e em aspectos de autoria 
e originalidade. De diversas maneiras, o processo de Heloisa 
envolve certo desbotamento, apagamento da imagem ou, melhor 
dizendo, uma imagem rarefeita que mal se vê na superfície de 
seus desenhos iniciais e em algumas de suas pinturas.

90. Robert Rauschenberg 
Desenho de de Kooning Apagado/
Erased de Kooning Drawing, 1953
Traços de tinta e crayon sobre papel, etiqueta e moldura
dourada / Traces of ink and crayon on paper, mat, labei,
and gilded frame
64,14x55,25x 1,27 cm
San Francisco Museum of Modern Art
Purchase through a gift of Phyllis Wattis
© Robert Rauschenberg, licenciado por AUTVIS, Brasil, 2010

Ao contrário da cor agressiva dos "selvagens" da pintura 
dos anos de 1980, Heloisa realiza obras que parecem em vias de 
desaparecimento e, por isso mesmo, talvez estejam sempre na 
eminência de sumir por falta de sua própria imposição cultural, 
especialmente quando lançadas no território indiscriminado 
da esfera pública. Entretanto, sua obra não era aquela de uma 
timidez congênita, apenas parcimoniosa, destituída de grandes 
gestos, de um exacerbado voluntarismo, mas mesmo assim 
generosa em sua atitude de abordar o espaço pictórico. Essas 
pinturas da artista nunca se propuseram deliberadamente a fazer 
uma transição clara do universo da natureza (que teve como 
espaço os diversos locais de trabalho da artista) para aquele 
da cultura, da instrumentalização da produção e da circulação 
burocratizada de bens simbólicos.

A obra de Heloisa Schneiders da Silva - e especialmente 
sua pintura - precisa ser entendida no contexto dos grandes 
movimentos da pintura que ocorreram no mundo já nos últimos 
anos da década de 1970 e que ingressaram em território brasileiro 
no início da década de 1980 com a mesma força. Contudo, é 
fundamental mente necessário contextual izá-la na intimidade do

feito para melhorar a qualidade dos materiais nacionais. Além disso, declarou que 
a luta pela melhoria das condições de trabalho era "uma guerra de cem anos", 
referindo-se ao tempo que levara para que qualquer melhoria fosse empreendida. 
"Tintas: guerra de cem anos continua", Zero Hora (27.02.1984).
96 Podemos definir os meados da década de 1980 como um período caracterizado 
pelo processo de profissionalização no Brasil com a organização de um sistema 
artístico com o mínimo de estrutura, a instituição de um mercado com seus 
marchauds e colecionadores, uma organização funcional em instituições, mercado
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espaço pictórico, de uma nova postura do corpo do artista diante 
da obra, não só de suas formas, mas também de escala, meios 
de circulação e abordagem de procedimentos. A relevância desse 
acontecimento (de ampliação de inserção na esfera pública) no 
contexto da pintura brasileira foi subestimada em vez de ser 
creditada a uma característica fundamental da produção daquela 
década de 1980, fazendo parecer que essa timidez de nossa 
produção teria sido vencida pelo avanço formal99 da produção 
já consolidada daquele período, e não daquela que surgia como 
rompendo os pressupostos estéticos e ideológicos que formavam 
a base do repertório artístico brasileiro.

verdade também que elas são ainda limitadas à representação de 
uma tradição artística brasileira que se mostra infinitamente mais 
ampla; portanto, não se trata apenas de precedentes imediatos, 
mas sim de especificidades daquelas tradições que se mostraram 
muito mais legíveis diante do contexto nacional e internacional.

Foi justamente essa legibilidade que propiciou que tais 
tradições formassem a base do processo de canonização da 
produção brasileira a partir dos anos de 1980, ainda que ela não 
conseguisse contemplar uma diversidade maior de produções 
que esta encerra. Um distinto processo de reconhecimento 
interno aconteceu durante os anos de 1980, especialmente no 
território da pintura, quando toda uma nova produção, embora 
tivesse encontrado seus próprios modelos no contexto nacional 
e muitas vezes gerado seu repertório a partir deles, não tenha 
obtido um "reconhecimento" nos moldes de canonização que já 
mantinham alguma feição delineada local. Como uma espécie de 
filhos bastardos daquele ambiente, tais obras levaram quase duas 
décadas para que fossem admitidas como modelos "nacionais", 
embora algumas delas tenham entrado meio de lado pelas poucas 
"frestas" disponíveis no universo canônico da pintura brasileira. 
Na verdade, algumas entraram por tais frestas, outras foram 
admitidas parcialmente e outras nunca tiveram a oportunidade 
de sê-lo, mesmo agora já tendo transcorrido todo esse tempo.

Parte dessa dificuldade talvez resida no fato de que essa 
produção alimentou-se de tradições híbridas no que se refere 
a dois registros: aquelas advindas de tradições artísticas 
diferenciadas (barroco, construtivismo, expressionismo, a arte 
povera e conceituai, entre outras) e aquela de um binarismo 
instituído pelo contexto nacional versus internacional. Tal ecletismo 
de modelos e procedimentos levou a uma maior dificuldade de 
assimilação de uma matriz interna dessas obras que as conduziu 
a uma localização frouxa na tradição brasileira, fazendo com que 
elas estivessem ameaçadas a todo instante de se desprender da 
estrutura canônica central que as mantinha fixas.97

Um outro aspecto que certamente dificultou esse processo 
foi a ausência de uma tradição efetivamente pública da arte 
brasileira,98 um componente que veio a ser adicionado ao 
contexto justamente pela produção dos anos de 1980, com o 
seu deslocamento em direção a uma dimensão radicalizada do

Em termos gerais, o fenômeno chamado Geração 80 (e a sua 
representatividade para a produção em termos de mudanças 
visíveis no vocabulário artístico) é considerado por grande 
parte da crítica como circunscrito àquela geração de artistas 
surgidos no período, mas a verdade é que o fenômeno atingiu 
várias instâncias da produção brasileira. Por exemplo, é preciso 
lembrar que, mesmo um artista como Iberê Camargo, promoveu 
uma exacerbação da escala em suas pinturas daquele período, 
num movimento que viria a radicalizar sua produção do final de 
carreira, realizando a transição de uma escala menos intimista 
tanto de vocabulário plástico quanto de produção da imagem. 
Camargo já havia pintado alguns quadros de larga escala em 
meados de década de 1960, mas o retorno à figura e a uma escala 
ampliada imprime a essas pinturas de meados e final da década 
de 1980 uma dimensão a que o meio local, em suas investidas 
intimistas, não estava acostumado, causando grande impacto e 
considerável grau de estranhamento.

Por outro lado, como eu havia apontado em outra ocasião, 
podemos dizer que as obras dos artistas da chamada Geração

100

o ápice desse processo com a inauguração da obra Tilted Arc, de Richard Serra, 
inaugurada no Federal Plaza de Nova York em 1983, gerando um extenso debate 
que durou nove anos, sendo definitivamente removida em 1989), no Brasil, parece- 
me evidente que essa dimensão pública foi propiciada pela pintura. Embora 
coincidentemente eu esteja introduzindo uma obra como a de Serra, com sua 
extraordinária imposição de escala no espaço público, não é a isso exatamente que 
me refiro por dimensão pública. Não se trata também da escala pública dada pelas 
investidas de obras da land arl, como, por exemplo, Doidde Negntive, de Michael 
Heizer (1969-1970), ou Spiral jelfy, de Robert Smithson nos anos 1970, que foram 
contextualizadas pelo crítico Lawrence Alloway no âmbito do que ele chamou um 
procedimento pós-estúdio de produção.
99 Quero evitar falar de um "progresso", pois a meu ver trata-se de uma falácia 
artística. A ideia de progresso em arte é fortemente contestada, visto que encontra 
correspondência no processo científico, duas áreas antitéticas quando se trata de 
promover uma comparação evolucionista.

Outros artistas também promoveram uma exacerbação da escala naquele 
período, o que aliás era uma característica marcante daquela produção. Entretanto, 
na obra pictórica de Iberê Camargo, essa dimensão do espaço adquiriu uma 
manifestação singular.

e universidade profissionalizam-se de uma forma ou de outra. No Brasil, esse 
processo realizou-se bem mais tarde do que nos países centrais, que já contavam 
com uma clara distinção de papéis entre as várias disciplinas de exercício na 
profissão na área de artes visuais desde os anos de 1960.
97 Com o passar do tempo, essas obras encontraram mais estabilidade dentro da 
estrutura frágil que as absorveu como modelo. Embora muitas delas passem por 
constantes revisões, outras tantas ainda precisam ser entendidas como válidas 
candidatas a um lugar adequado na história da arte brasileira.
98 Surpreendentemente, ao contrário dos Estados Unidos, em que a escultura 
propiciou essa dimensão pública para a produção daquele país (e podemos marcar

100
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80 mostravam uma "[...] certa falta de pudor, no bom sentido 
da expressão [...] que viria a contribuir para uma perda de 
timidez ocasionada por certo puritanismo que rondava a 
produção comprometida com a chamada 'tradição do 
É essa falta de pudor que veio a contribuir para uma expansão 

direção à esfera pública, e cuja dimensão programática 
mostrava-se debilitada por uma especificidade do meio que 
impunha um desdobramento moroso nas ações realizadas no 
terreno da pintura. Caracterizada por uma excessiva timidez, a 
arte brasileira, ou ao menos parte dela, mostrava-se resistente 
a investidas de maior escala, fossem elas relacionadas à 
especificidade do formato ou do gesto.

Rodrigo Naves desenvolveu em parte essa questão 
livro A Forma Difícil, cujo título já anuncia uma determinada 
característica da produção plástica brasileira, o que ele descreveu 
inicialmente como de "uma renitente timidez formal".102 
Explicando essa timidez como uma manifestação contida da 
forma, Naves escreveu:

da arte moderna. Esse recolhimento, contudo, não livra os 
trabalhos da realidade. Ao contrário, estas estruturas frágeis 
se deixam envolver de maneira complexa e inesperada. Sua 
natureza remissiva - a necessidade de constantemente devolver 
as aparências a um tímido questionamento de sua existência - 
evoca uma sociabilidade de ordem semelhante, pouco definida, 
doce e reversível.104

novo'".101

em

Um determinado comportamento afetivo dessas obras parece 
demonstrar uma realidade que está implicada em seu próprio 
recolhimento que lhes atribui um modesto comportamento 
diante do espaço social.

em seu

A recusa à violenta sociedade do trabalho marca-os do princípio 
ao fim. Essas obras tímidas supõem um modo suave de moldar 
as coisas e estão mais para um artesanato amoroso ou para 
extrativismo rústico do que para a conformação taxativa da 
indústria. Contudo, esse ideal meigo que defendem conspira 
contra suas expectativas, já que estas aparências amenas e essas 
formas frágeis não podem se opor à pressão do real, que as coage 
sem cessar.

um

As obras se vêem envolvidas numa morosidade perceptiva, 
que reduz a força de seu aparecimento. Cores, formas, linhas 
têm uma certa autonomia e já não precisam se ocultar por entre 
os seres que figuram. No entanto, esta independência conduz 
quase sempre a um jogo peculiar, em que faturas, formas 
e dimensões parecem se ocupar consigo mesmas, adiando 
indeterminadamente sua definição visual. Sua leveza, a ausência 
decidida de um lastro que as separe de si mesmas, é também 
descompromisso com a exterioridade.103

105

A aquisição de uma dimensão pública para a pintura 
brasileira ocorreu através de um processo lento, repleto de 
percalços, que coincide com a quase endêmica dificuldade de 
institucionalização do meio. Trata-se antes de tudo de gerar de 
uma articulação por meio da qual a produção permanece ainda no 
estúdio do artista, mas que reivindica um espaço de viabilidade, 
de exercício do gesto, agora equivalente a uma predisposição de 
exterioridade, e não mais de intimismo, para além dos limites 
do suporte e não mais para uma natureza equidistante aos 
limites do quadro, para uma busca mais afirmativa em direção 
à institucional idade,106 ou seja,como se estivesse a se produzir 
nesse espaço em vez de exercitá-lo.

Se quando pensamos, por exemplo, nos parangolés de Hélio 
Oiticica, estamos obrigatoriamente falando de 
de socialização da cor, seria difícil encontrar algo mais público 
do que essa situação que a obra do artista introduz no universo 
artístico. Se também incluirmos nesse contexto a obra Tiradentes: 
Totem-Monumento ao Preso Político, de Cildo Meireles (1970),

um

Na contramão de uma produção internacional formalmente 
generosa, a brasileira se mostraria recolhida a uma interioridade 
doméstica pelo menos até o final dos anos de 1950, quando 
movimento centrípeto arranca a forma de sua escala manuseável 
para um desdobramento da perspectiva de espaço que destitui 
a superfície da pintura de certa tranquilidade e as arestas da 
escultura de um desdobramento contido, fazendo com que estas 
se encaminhem assim para o espaço público:

um

107

um mecanismo

Essa dificuldade da forma de fato perpassa boa parte da 
melhor arte brasileira. A relutância em estruturar fortemente os 
trabalhos, e com isso entregá-los a uma convivência mais positiva 
e conflituada com o mundo, leva-os a um movimento íntimo e 
retraído, distante do caráter prospectivo de parcela considerável

Ibid. 21.
Ibid. 21.
Falo aqui da institucionalização, que é visada pela produção dos anos de 1990 e 

2000 de maneira excessiva.
Nesse caso, realmente há uma ligação dessas manifestações pictóricas que 

poucos ousariam fazer por puro pudor acadêmico, entre a produção pictórica da 
década de 1980 e as investidas da land nrl no espaço público do final dos anos de 
1960 e início dos anos 1970.

104

105

106

107

101 Ibid. Caudêncio Fidelis, "A Pintura como Ela É", 24.
Rodrigo Naves, A Forma Difícil (São Paulo: Editora Ática, 1996), 12. 

103 Ibid. 12.
102
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Se no primeiro caso, em 1965, vemos uma recusa do museu 
diante daquilo que este via como um ato de transgressão, no 
segundo, em 1994, o que temos é uma atitude quase ingênua 
diante do agora mais organizado espaço institucional, já que, nesse 
momento, tal espaço, com o aprendizado adquirido nos anos de 
1980, já possui um outro statiis, aquele das relações internacionais 
e da estrutura organizacional. Assim, o gesto de transitar com os 
parangolés de Hélio Oiticica pelo espaço de exposição já não é mais 
transgressor, porém fica no limite do exagero, pois os parangolés, 
agora canônicos, buscam resgatar os próprios pressupostos que 
geraram sua posição canônica (aquele da transgressão) numa 
tentativa de reforçar ainda mais sua canonicidade ao buscar o 
atrito com aquele espaço que estava afirmando-se, ainda que 
de maneira incipiente: o espaço institucional brasileiro. Assim, 
o início dos anos de 1990 já demonstra um espaço institucional 
mais consolidado, resultado da crescente profissionalização do 
meio na década anterior, que abriu um campo de afirmação no 
contexto brasileiro nunca visto antes. Trata-sede uma conquista de 
dimensão pública interna à obra, gerada a partir dela, e de uma 
predisposição por parte das instituições para estarem preparadas 
para receber essa produção, de uma amplitude do "gesto" do artista 
diante do mundo, da expressão de seu próprio corpo no universo 
do trabalho. Assim, não parece coincidência que a tônica daquela 
década tenha justamente se tomado o expressionismo. Contudo, 
se nos anos de 1980 foram ensaiados na esfera pública brasileira 
os primeiros passos do profissionalismo, exigindo das instituições 
certo prumo, um conjunto de protocolos, uma encenação da ideia 
de institucionalidade, esta seria ainda uma articulação frágil. Em 
todo lugar se falava da profissionalização do artista, do meio e das 
instituições. O Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul criou uma disciplina chamada Organização Profissional, 
ministrada pelo professor e artista Luiz Barth logo que retornou de 
seu curso de mestrado nos Estados Unidos.111 É importante salientar 
que, com o processo de profissionalização, surge simultaneamente 
a consolidação do artista como um indivíduo imerso num universo 
da administração de suas ações, e isso obviamente demandava 
instituições que se comportassem da mesma forma. É justamente 
nesse momento que começam então a surgir no contexto brasileiro 
as primeiras exposições de grande envergadura organizadas através 
de curadoria.

veremos que a dimensão pública dessa obra mostra-se de grande 
relevância. É importante observar, entretanto, que os parangolés 
de Oiticica são uma proposição conceituai de liberação da cor 
no espaço antes de ser uma ação, e a obra de Cildo a que me 
referi é uma ação de forte caráter político, guardadas as devidas 
proporções da categorização conceituai que proponho aqui.

O Brasil ainda sofre de uma institucionalidade claudicante, 
mas o comportamento das obras diante das instituições foi 
um aprendizado que se deu de maneira extensiva na década 
de 1980 com o progressivo processo de profissionalização do 
meio.108 O que tínhamos antes pode ser descrito como uma 
posição de atitude militante da produção diante das instituições, 
que reagiam com força similar. Dois exemplos ilustram bem o 
processo de institucionalidade brasileira, embora eles possam 
não diferir muito de incidentes que tenham acontecido em 
centros desenvolvidos com um sistema estruturado. Os dois 
dizem respeito à obra de Oiticica. O primeiro foi quando o artista 
participava da mostra Opinião 65, realizada no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro em 1965, e compareceu à abertura 
com um grupo de sambistas vestidos com seus parangolés, os 
quais tiveram sua entrada sumariamente negada no museu.,09O 
segundo incidente aconteceu durante a 22a- Bienal Internacional de 
São Paulo de 1994 em que, novamente, um grupo de sambistas da 
escola Vai-Vai, vestindo parangolés, entrou na sala da exposição 
de Malevich,110 mas foi expulso pelo curador da exposição Wim 
Beeren. Essa cena foi registrada pela imprensa e, posteriormente, 
publicada em artigos sobre a obra do artista.

A década de 1980 é também a época do surgimento do profissionalismo na área 
das artes plásticas, a reboque, vale dizer, dos países do centro, cujas doutrinas 
sobre o profissionalismo surgiram já em meados da década de 1960 nos Estados 
Unidos e na Grã-Bretanha. No Brasil, nunca se falou tanto de profissionalização.
O profissionalismo, segundo a definição de um teórico como Terence Johnson, 
é o método de controle do trabalho, que consiste no exercício do controle sobre a 
produção e nos mecanismos de poder para o exercício desse controle. Em se tratando 
do controle do trabalho, é também o domínio daquela entidade física que gera o ' 
trabalho - no caso do artista, a obra. Ora, vemos então que, no contexto brasileiro, 
nunca se chegou de fato a um grau significativo de profissionalização, porque o artista 
raramente teve o controle (no sentido mais amplo do termo) de sua obra diante das 
instituições. O que se tem é uma micagem da ideia de profissionalização, mediante 
a qual as instituições simulam certa impressão de profissionalismo a partir dos 
sintomas daquilo que parece profissional, como exposições bem-montadas, catálogos 
bem-feitos, ar condicionado (que raramente é controlado de forma adequada para 
a conservação das obras), em síntese, a "casa arrumada e limpa". Ver por exemplo, 
Terence Johnson, Professions and Poxver (London: Macmillan, 1972).

Aqui a história também nos ensina uma lição: se, por um lado, uma instituição 
nunca poderia mostrar que estava tão equivocada, por outro a história, mais dia 
menos dia, mostra-se impiedosa diante do erro institucional, na medida em que, de 
certo modo, cobra-se dele com considerável contrapartida de institucionalização.

A exposição de Malevich acontecia em um momento no qual o processo 
de profissionalização das instituições passava a tomar forma com maior rigor
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museológico na realização das exposições. Trata-se aqui de uma exposição que 
está implicada antes de tudo em uma dinâmica de relações institucionais entre 
países e, portanto, que já está envolvida em aspectos como segurança e cuidados 
museológicos de conservação ainda mais rigorosos.
111 A disciplina foi extinta.
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Middendorf e Jõrg Immendorff,115 a transvanguarda italiana, 
como Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Mimmo Paladino, 
Nicola de Maria e Sandro Chia116, e a chamada má pintura 
americana'17, cujos principais representantes eram David Salle, 
Eric Fischl, Julian Schnabel e Suzan Rothemberg entre outros. 
Não há como pensar o contexto da pintura dos anos de 1980 no 
Brasil sem uma reflexão sobre a chegada ao território brasileiro 
de tais movimentos artísticos, embora, olhando em retrospecto, 
fique claro que o meio desenvolveu suas próprias estratégias 
de constituição de um vocabulário próprio a partir de tais 
influências, constituindo uma surpreendente autonomia no 
campo da pintura para além de produções mais consolidadas 
vindas de uma tradição estritamente moderna como aquela do 
Neoconcretismo, por exemplo.

Seria necessário um estudo aprofundado para esclarecer 
como essas influências foram processadas no contexto brasileiro. 
Embora elas sejam claramente visíveis, há uma resistência 
em estudá-las e admitir a pintura daquele período como um 
dos grandes "movimentos" de absorção de influências que 
foi gerado em nosso território. Por razões diversas, no caso 
brasileiro, o único processo com desdobramentos genealógicos 
claramente admitidos e consolidados pela crítica (ou ao menos 
por grande parte dela) é aquele da via do Neoconcretismo e 
seu paralelismo com as correntes construtivas internacionais. 
Entende-se logicamente que, sendo o Neoconcretismo uma 
tradição artística surgida no país, e devido ao seu absoluto 
grau de originalidade, sua especificidade seja consolidada com 
significativa força no estabelecimento de uma rede de filiações 
para a produção contemporânea recente a partir da década de 
1990. Igualmente, a Antropofagia de Oswald de Andrade tem sido 
uma via produtiva para repensar uma série de questões relativas 
à apropriação cultural, à originalidade e ao hibridismo através 
daquela que se tornou uma das maiores contribuições brasileiras 
à teoria pós-colonialista.

Uma série de exposições no início dos anos de 1980 anunciou 
a volta da pintura ao cenário artístico brasileiro, um fenômeno 
que também vinha a passos largos no contexto internacional. 
Exposições como Entre a Mancha e Figura, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro em 1982, e 3x4 Grandes Formatos,"2 
no Centro Empresarial Rio, ambas organizadas por Frederico 
Morais, Pintura Como Meio, no Museu de Arte Contemporânea 
da USP,113 Brasil Pintura, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, 
todas realizadas em 1983, foram algumas das precursoras de 
uma grande exposição que teve início em julho de 1984 na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, chamada Como vai você geração 
80?, um imenso panorama da arte brasileira emergente que 
mostrou a obra de 123 artistas e que viria a imprimir uma feição 
decisiva à produção pictórica brasileira.114

Como vai você geração 80? não foi exclusivamente uma mostra 
de pintura, tendo incluído vários artistas de uma corrente 
objetual e escultórica. Por ter sido um evento que reuniu um 
grande número de artistas que tinha a pintura como interesse 
comum, e por uma confluência de fatores associada desde 
então prioritariamente â práxis pictórica, tem-se muitas vezes a 
impressão de que a exposição era essencialmente um evento de 
pintura. A produção daquele período estava ligada em grande 
parte à "abertura política" no Brasil, tendo se tornado assim um 
forte denominador da relação entre o que podemos assinalar 
como grandes gestos, o corpo como motor da obra, tanto de uma 
relação de prazer com o ato de produzir arte quanto de novos 
prognósticos para a produção artística através do exercício de 
um gesto que é possível conceber como libertário.

Cabe lembrar também que a legibilidade da produção 
pictórica brasileira nos anos de 1980 foi construída, em grande 
parte, pelo resultado do estabelecimento de um vínculo (tanto 
de influência de vocabulário quanto crítico) com as grandes 
correntes da pintura internacional dominantes na época, 
como o neoexpressionismo alemão, que teve como principais 
representantes os artistas Anselm Kiefer, A.R. Penk, George 
Baselitz, Georg Jiri Dokoupil, Markus Liipertz, Helmut 115 Também chamado de Neue Wilden (Novos Selvagens). Ao contrário do que se 

convencionou pensar, muitos desses artistas começaram a pintar já no início dos anos 
de 1960, embora essas obras tenham vindo à visibilidade pública muito mais tarde no 
restante do mundo e no Brasil, tendo chegado aqui apenas no início da década de 1980.
116 O crítico italiano Achille Bonito Oliva cunhou o termo em um artigo na revista 
Flash Art com o título do mesmo nome. Desde então, passou a nomear os artistas 
do grupo. "The Italian Trans-Avangarde," Flash Ari, n. 92/93 (October-November 
1979), 17-20. Para Oliva, o termo Transvanguarda designava não mais uma ruptura 
com as vanguardas históricas, mas sim um movimento para além delas. O período 
de atuação desses artistas pode ser definido prioritariamente entre 1979 e 1985. 
Em seu artigo, Oliva contrapõe a Transvanguarda à Arte Povera do final dos anos 
1960. Nesse sentido, a entrada da Transvanguarda no Brasil necessariamente trará 
essa característica; portanto, é bom lembrar que a Arlc Povera teve significativa 
influência na produção brasileira do início dos anos 1970. Cabe salientar que tanto 
a Arte Povera quanto a Transvanguarda eram regionalistas em essência, e as obras de 
ambos os movimentos expressavam fortes ligações com o seu contexto de origem.
117 O termo Bad Painting tem seu surgimento com a exposição curada por Mareia 
Tucker para o New Museum of Contemporary Art em Nova York em 1978.

112 Chamo de precursoras porque sinalizam para um momento de pico das 
exposições de pintura no Brasil, bem representada por Como vai você geração 80? 
Essas duas exposições, entretanto, contaram com artistas oriundos de uma geração 
anterior, aquela que viria a ter suas obras exibidas no evento mencionado.
113 Pintura Como tvleio incluiu obras de Ana Maria Tavares, Ciro Çozzolino, Leda 
Catunda, Sérgio Niculitcheff e Sérgio Romagnolo. Romagnolo atribui a curadoria 
da exposição à sua autoria, e não a Aracy Amaral, que assina o texto. "Naquela 
época, não existia esse papel de curadoria. O catálogo não tem referência sobre 
curadoria. Mas eu considero que eu fiz a curadoria, porque juntamos um grupo por 
uma dificuldade de arrumar espaço para expor (...)" Mesa Redonda, 2080, Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, 7.
114 Um dos grandes méritos da exposição Como vai você geração 80? foi a quebra da 
hegemonia do eixo Rio-São Paulo no que se refere à inclusão ao convidar artistas 
das mais variadas regiões do país.
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reclusas da interferência das obras e a circulação indiscriminada 
da população em geral. É importante observar também que foi 
justamente na década de 1980 que houve uma extraordinária 
expansão da audiência para exposições, com um aumento de 
público nunca visto anteriormente.

Dois anos depois, em 1985, foi inaugurada a 188 Bienal 
Internacional de São Paulo, com curadoria de Sheila Leimer, exposição 
que ficou conhecida como a Bienal da Grande Tela.'20 Sob o ponto 
de vista institucional, a Grande Tela representa um rompimento da 
costumeira e pacífica ordem das exposições dentro do território 
brasileiro e estabelece de maneira definitiva o ingresso do Brasil 
em um período de profissionalização no campo da curadoria. 
A exposição representa ainda a entrada do Brasil no contexto das 
exposições internacionais. Nos dias de hoje, na medida em que o 
país atinge um patamar na área da curadoria que corresponde a uma 
consequente profissionalização do meio, modelos como a Bienal da 
Grande Tela mostram-se ainda mais significativos.121

Se olharmos de um ponto de vista curatorial, a 18a 
Bienal pode ser considerada uma das grandes exposições do 
século, inclusive porque foi precursora em vários aspectos e 
extremamente sensível122 a um momento histórico específico, 
qual seja, o da retomada internacional da pintura, especialmente 
ao seu momento de crise. Como se sabe, é nos momentos de 
crise de algum período histórico ou movimento que uma revisão 
crítica torna-se ainda mais apropriada. Pode-se dizer, nesse 
sentido, que há uma certa ingenuidade em críticas como aquela 
do excesso de autoridade curatorial ou da exibição inadequada 
das obras.123 A questão colocada pela Grande Tela era justamente 
esta: a de que o exercício crítico aplicado às correntes pictóricas

Durante os anos de 1980, a cena mundial foi tomada pela 
volta à pintura, e uma das mais significativas exposições que 
representou uma considerável parcela da pintura mundial 
produzida na época foi A New Spirit in Painting [Um Novo 
Espírito na Pintura], promovida pela Royal Academy of Arts 
de Londres em 1981 e organizada por Christos M. Joachimides, 
Norman Rosenthal e Nicolas Serota. A exposição mostrou 
sobretudo a evidência de uma drástica mudança no cenário da 
pintura internacional em relação às décadas anteriores. Um ano 
depois, em 1982, foi realizada a exposição Zeitgeist [Espírito da 
Época](com alguns escultores entre eles) no Martin Gropius- 

em Berlim, curada por Chistos Joachimides. Zeitgeist 
mostrou-se impressionante por reunir um grupo de artistas de 
diversos países (europeus e norte-americanos, é claro) com toda 
a teatralização do espaço do Martin Gropius que de fato captava 
o espírito daquele tempo. A exposição representou a introdução 
definitiva dos chamados "novos selvagens" na cena internacional. 
A reintrodução do expressionismo na pintura foi assinalada pelo 
crítico Hilton Kramer em um artigo no New York Times:

118Bau,

Em arte, todo o estilo autentico envolve um distinto ponto de vista. 
Ele exalta determinadas emoções, e sustenta determinadas atitudes. 
Ele produz um julgamento sobre o meio e um julgamento sobre a 
vida. Com base nesse surgimento ele profetiza uma revisão de idéias 
existentes sobre arte, e portanto - tanto através de implicação como 
abordagem direta - representa um desafio as ortodoxias prevalentes. 
Toda a mudança genuína de estilo pode portanto ser vista como um 
barômetro de mudanças maiores que si mesmas. Ela sinaliza uma 
mudança na vida da cultura - no complexo de idéias como um todo, 
emoções e disposições que a qualquer momento dado governa a 
nossa perspectiva em arte e experiência.119

130 As reflexões que faço aqui sobre a Grande Tela são, em grande parte, originadas 
de minha palestra na 28" Bienal Internacional de São Paulo, no ciclo In Vivo Contato, 
sessão "A Bienal de São Paulo e o Meio Artístico Brasileiro - Memória e Projeção", 
em 2008, e posteriormente em minha palestra no seminário Órbitas dos Anos 80, no 
Instituto Goethe em 2009. Em ambas as situações, argumentei sobre a importância 
dessa exposição como um marco da profissionalização do meio.
121 Como assinalei em diversas ocasiões, não estou a fazer tais observações 
ingenuamente. Sei das críticas dirigidas ao projeto curatorial de Sheila Leimer, 
porém considero muitas delas improcedentes. De fato, tais críticas nunca foram 
adequadamente elaboradas e ainda reverberam ou se multiplicam como resultado 
do calor do momento, sem a devida reflexão crítica que a exposição merecería. Este 
parece ser, aliás, um padrão de comportamento do ambiente artístico brasileiro, 
no qual a polêmica nunca é seguida de uma reflexão crítica e não tendenciosa da 
situação capaz de dar a ela o devido distanciamento histórico. É bem verdade, no 
entanto, que a Grande Tela precisa ser considerada com suas limitações, já que se 
tratava de um momento inicial de profissionalização dos procedimentos curatoriais 
em grande escala.
122 Refiro-me à sensibilidade como uma postura crítica diante da situação 
internacional da pintura. Observa-se alguma confusão a esse respeito, pois se 
costuma pensar que, se uma exposição adota uma postura crítica em relação 
à produção, esta deve ser imediatamente tomada como um ataque à mesma. 
Contudo, é preciso entender que é fundamental para o meio que projetos curatoriais 
abordem a produção tendo em vista uma instância crítica, e não somente aquela de 
condescendente visibilidade.
123 As pinturas foram expostas em três corredores de 6 metros de largura, 5 de

Como vai você geração 80 ? fazia parte de u m grupo de exposições 
daquela década que estavam engajados em uma investida das 
obras no campo quase irredutível da arquitetura de prédios 
históricos, com o peso de suas histórias e a "poluição visual" 
que se encontrava fora do protegido cubo branco da galeria. Seria 
inconcebível que essas obras pudessem conviver pacificamente 
no cubo branco, visto que sua predisposição estava determinada 
a uma dimensão "pública", agora no sentido de arena pública 
que o cubo branco não propiciava com suas premissas elitistas e

118 O prédio Martin Gropius-Bau foi construído entre 1877 e 1881 em estilo 
renascentista, sendo inicialmente a sede do Museu de Artes Aplicadas e, 
posteriormente, reformado entre 1998 e 1999, tornando-se então um dos mais 
prestigiados espaços de exposições temporárias de Berlim.

Hilton Kramer, "Expressionism returns to painting", The New York Times 
(July 12,1981).
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surgidas no início da década de 1980 só poderíam ser realizados 
através de uma iniciativa curatorial forte e decisiva, tanto 
do ponto de vista de um movimento distanciado do curador 
diante de pressões individuais- que, diga-se de passagem, eram 
enormes e estão amplamente documentadas124 - quanto de um 
mecanismo de disposição das obras que evidenciasse a falta 
de "fisionomia própria"121 daquela produção. Nesse sentido, é 
preciso considerar aquela falta de fisionomia menos como uma 
"deficiência" e mais como o sintoma de uma crise estética colocada 
no centro do fenômeno artístico da pintura, embora, valha dizer, 
essa crise estética estivesse colocada mais para a crítica do que 
para os artistas. A razão dessa "crise", penso eu, é que aquelas 
pinturas haviam extrapolado a dimensão representacional do 
quadro, a equivalência entre o corpo da pintura e o corpo do 
artista, o preciosismo da pincelada, a hierarquia entre a alta e 
baixa cultura na estrutura temática das obras, ou seja, todos os 
instrumentos e parâmetros pelos quais a produção anterior de 
pintura havia sido canonizada. O processo de canonicidade não 
se baseia somente em qualidade, mas também em parâmetros 
que agora precisavam ser repensados.

É de qualquer forma surpreendente que uma instituição 
brasileira tenha de fato sido capaz, apesar de nossas frequentes 
atitudes de micagem dos modelos de exposições internacionais, 
de tomar para si tamanha empreitada crítica. Dificilmente isso 
seria possível hoje devido à forte pressão do mercado sobre 
curadores e instituições, embora muitos ainda insistam em jurar 
que elas não existem. Parece-me inclusive quase impossível 
que uma exposição com aquele perfil fosse feita até mesmo em 
uma instituição fora do Brasil, onde as forças que atuam sobre a 
instituição seriam capazes de causar danos irreparáveis a ela e, 
logicamente, à vida profissional de seus organizadores. Também 
podemos dizer que aquele foi um momento histórico no 
âmbito de um projeto de exposição que levou em Gonsideração

não só as obras (e, quando falo em consideração, não falo de 
condescendência), pois elas demandava muma certa disposição 
pública específica, mas também sua receptividade pública numa 
espécie de proposição ou apresentação de uma condição artística 
dada. Ou seja, tratava-se antes de tudo de colocar para o público uma 
evidência. O que tomou possível a existência da Grande Tela não foi 
apenas a vontade da curadoria, mas sobretudo uma produção que 
necessitava de uma investida institucional forte. E, por outro lado, 
o que tornou possível a grandiosidade das subsequentes bienais de 
São Paulo foi justamente o processo de institucionalização buscado 
pela produção daquela década, claramente expresso em uma 
exposição como a 18a Bienal de São Paulo.

Uma das mais fortes objeções da crítica direcionada à 
exposição foi a de que os artistas teriam sido prejudicados por tal 
situação de amostragem, embora ironicamente tenha acontecido 
o contrário: os artistas já consagrados não tiveram sua carreira 
prejudicada, pois sempre que uma crítica de impacto direciona- 
se a um seguimento da produção ela acaba por reforçá-la, e 
a obra de artistas emergentes na época, como Daniel Senise e 
os integrantes do grupo Casa 7 que participaram da Grande 
Tela (Carlito Carvalhosa, Fábio Miguez, Nuno Ramos, Paulo 
Monteiro e Rodrigo Andrade), entre outros, ganharam enorme 
visibilidade logo a seguir.

Houve ainda os que acusaram a 18a Bienal de intenções 
subliminares de acelerar a morte da pintura, mas o que era 
de fato evidente é que a exposição mostrava a avassaladora 
planificação da produção internacional, assim 
hegemonia. A Grande Tela viria a tornar evidente que uma 
situação como aquela, em que os movimentos hegemônicos 
como os que se processavam na pintura através dos 
movimentos internacionais que já citei, dificilmente viriam 
a se estabelecer outra vez, devido à complexa confluência 
entre um niilismo exacerbado e uma crença na força da arte 
presente naquelas obras, como uma espécie de politização 
dos procedimentos (em suma uma crença na força do gesto 
pictórico), viria a dar lugar a uma política das diferenças, 
que hoje conhecemos como o multiculturalismo e que já se 
encontrava em curso naquele momento.

Por ocasião da 78a- Bienal, é realizada a exposição 
Expressionismo no Brasil: Heranças e Afinidades, curada por Ivo 
Mesquita e Stella Teixeira de Barros, que procurou mapear as 
raízes expressionistas na arte brasileira, com grande ênfase 
na obra de Iberê Camargo, Jorge Guinle, Karin Lambrecht, 

uno Ramos. A obra de vários artistas gaúchos 
estava representada naquela exposição, como a de Karin 
Lambrecht, Francisco Stockinger e Maria Lidia Magliani,

como sua

altura e 100 de comprimento, sendo que as obras foram colocadas lado a lado, 
com uma distância de aproximadamente 50 cm uma da outra. Como se tratava 
de pinturas de grande escala, algumas delas realmente imensas, a dificuldade de 
absorver individualmente uma obra mostrou-se uma evidência, considerada por 
muitos como problemática, em virtude da possibilidade limitada de recuo do 
espectador. Contudo, não era objetivo da Grande Tela possibilitar uma situação ideal 
de contemplação para aquelas obras, mas sim mostrar a quase contiguidade delas 
com o universo da cultura de massas da qual pareciam não mais se distinguir.
1:5 Vários artistas ameaçaram retirar-se da exposição através das embaixadas de 
seus países, e órgãos oficiais responsáveis pelas representações exerceram enorme 
pressão sobre a presidência da bienal, e assim por diante.
125 Todavia, é preciso dizer que tal atitude não se tratava de uma falta de experiência 
da curadoria, mas, ao contrário, de um mecanismo intencional com o objetivo de 
mostrar que a pintura do período sofria de uma falta de "fisionomia própria dos 
seus elementos" para me referir a uma expressão utilizada por Alberto Tassinari. 
Catálogo Casa 7,18'1 Bienal Internacional do São Paulo, 1985, não paginado. A crítica 
à exposição considerou assim a dificuldade de contemplação e a falta de hierarquia 
entre gerações e status de artistas.

Luiz Áquila e N
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entre outros.126 Era o início de projetos curatoriais específicos 
e, ao mesmo tempo, de envergadura no universo institucional brasileiro.

Dois anos depois, em 1987, acontece a 19a Bienal 
Internacional, que traz o artista alemão Anselm Kiefer (1945). A 
obra de Kiefer mostrou-se marcante para uma grande parcela 
de artistas brasileiros, apesar de sua presença ter sido vista em 
grande parte como uma imposição da presença da cultura alemã 
na exposição. Armin Zweite escreveu um extenso texto para o 
catálogo do artista, editado por ocasião da bienal, em que ele 
assinala a presença de materiais naturais e a supressão da luz 
na obra de Kiefer, em consonância com uma inclinação que se 
encontrava em muitas obras do período: "As pinturas de Kiefer 
carecem de cor e luz. O negro e o cinza dominam, assim como o 
fazem os materiais mortos: areia, flores secas, galhos mortos, palha 
vazia. Com frequência, podem ser observados nas superfícies das 
pinturas alguns traços deixados pelo fogo. O chumbo tornou-se, 
nos últimos anos, um material de trabalho de sua preferência".127 
Nessa bienal, também são mostrados novos projetos curatoriais, 
como a exposição Em Busca da Essência, com curadoria de 
Gabriela Wildner, realizou um mapeamento da produção com 
características reducionistas no Brasil, e Imaginários Singulares, de 
curadoria de Sônia Salsztein e Ivo Mesquita.

Estes já eram os primeiros sinais institucionais de que 
havia um esgotamento da pintura de caráter expressionista. 
Ambas mostraram uma tentativa precursora de promover 
a legibilidade de obras de uma tradição especifica através 
de um procedimento curatorial rigoroso e fundamentado. É 
importante lembrar que os anos de 1980 começam a vislumbrar 
um universo profissionalizado no país, em que exposições de 
curadoria passam a tomar o lugar de salões de arte e exposições 
realizadas através de convites pessoais das instituições. Dessa 
maneira, novos critérios de inclusão de obras passam a entrar em 
vigência, mudando a dinâmica de circulação e canonicidade das 
obras. Cabe ainda salientar que, ao contrário do que se costuma 
dizer, a produção dos anos de 1980 não estava necessariamente 
respondendo a uma demanda exclusiva do mercado. Na verdade,

em muitos aspectos, o mercado teve de se adaptar a ela, e com 
uma grande parcela de dificuldades, assim como a crítica, por 
outro lado, respondeu da mesma forma com enormes reservas. 
Em um texto publicado em 1992, Frederico Morais reflete sobre a 
resposta da crítica que teria se dividido em relação à ascensão da 
pintura nesse período:

A crítica brasileira dividiu-se em relação à Geração 80. Aquela 
crítica mais comprometida com a arte minimalista e conceituai 
ignorou a existência dessa nova produção pictórica, orientando 
suas especulações, de fundo filosófico, para conceitos como o 
de materialidade. Uma outra parte reconheceu a existência do 
fenômeno, mas o analisou de forma um tanto distanciada e com 
certa monotonia universitária. O segmento da crítica que aderiu 
de corpo inteiro à nova produção o fez por meio de um texto 
fortemente visceral e confessional. Crítica poética e engajada no 
sentido baudelairiano.128

A verdade é que, na falta de uma tradição histórica 
brasileira mais consolidada, essa mesma crítica viu-se em um 
ambiente difuso, já que a especificidade daquela produção iria 
em seguida mostrar que suas raízes vinham em grande parte de 
origens construtivas já consolidadas no país, ao mesmo tempo 
em que buscaria romper com ela, assim como da introdução 
de um vocabulário considerado alheio ao contexto cultural 
brasileiro, como as diversas correntes da pintura internacional 
em vigência naquele momento.129 Essa talvez seja uma situação 
única do caso brasileiro, pois a princípio a transposição de raízes 
construtivas para expressionistas não encontraria uma transição 
lógica. Entretanto, o que esse processo assinala é uma condição 
intrínseca de um processo de hibridismo130 que parece mostrar- 
se inerente àgênese da arte brasileira e latino-americana.

Notemos, por exemplo, a dificuldade em situar 
adequadamente a produção do grupo Casa 7, cujas obras tinham 
como fonte de influência as obras de Iberê Camargo (1914-1994) e

Frederico Morais, "Anos 80: A Pintura Resiste", in BR 80: Pintura Brasil Década 
de 80, catálogo da exposição, Instituto Cultural Itaú, São Paulo, junho de 1992, 2a 
edição revista, 14.
'2- Ver Nuno Ramos, "Uma Pequena Odisséia," in Jorge Guinle - Belo Caos, catálogo 
da exposição, Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS, 2008, 20. Ver também 
Marcos Augusto Gonçalves, "Uma superexposição comprova: yes, nós temos 
expressionismo", Folha da Tarde São Paulo (05.09.1985).

Falo aqui de hibridismo, e não de mestiçagem, já que considero este último 
um conceito derivado de determinados desdobramentos compartimentais do 
multiculturalismo americano. Sobre essa questão, ver o brilhante ensaio de Sil viano 
Santiago em que ele discute o que considera uma sistemática destruição das noções 
de "unidade e pureza", que seria uma das características da arte latino-americana, 
em seu texto "Latin American Discourse: The Space In-Between" in The Space In- 
Between: Essays ou Latin American Culture (Durham and London: Duke University 
Press, 2001), 25-38. Publicado originalmente em Uma Literatura dos Trópicos (São 
Paulo: Editora Perspectiva, 1978).

128

126 Um trecho do texto do catálogo anuncia claramente o propósito da exposição: 
"Abrangendo generoso panorama da produção nacional, a mostra aspira oferecer 
um roteiro de captação retiniana da realidade plástica capaz de propiciar a 
leitura do que é próprio do fazer expressionista: deformação, incisão, energia 
alucinante, subversão da matéria pictórica, ironia, grandiloquência, busca da 
monumentalidade, poética do feio, atmosfera apocalíptica, emergência do 'eu' 
psicanalítico, busca de poéticas pessoais e intransferíveis, tensão entre o indivíduo 
e o mundo em crise". Ivo Mesquita e Stella Teixeira de Barros, "Introdução", in 
Expressionismo no Brasil: Heranças e Afinidades, catálogo da exposição, de 04 de 
outubro a 15 de dezembro de 1985, Fundação Bienal de São Paulo, 14.

Armin Zweite, "Paisagem Universal e Super-História: A Respeito de Algumas 
Obras de Anselm Kiefer", in Alselm Kiefer, catálogo da exposição, Biennale de São 
Paulo, 19a Bienal de São Paulo, 02 de outubro a 13 de dezembro de 1987, República 
Federal da Alemanha, 3.
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Olwaldo Goeldi (1895-1961), cuja produção pode ser considerada 
fonte primária do expressionismo brasileiro para esses artistas, e 
ainda o expressionismo abstrato americano de um Franz Kline 
aliados à obra de Philip Guston, assim como uma clara referência 
à produção dos artistas alemães, principalmente Georg Baselitz 
e Markus Lüpertz. A crítica Aracy Amaral, que organizou a 
primeira exposição do Casa 7 no Museu de Arte Contemporânea 
de São Paulo, também apontou uma "preocupação construtiva 
naquelas obras. A presença de elementos icônicos 
figuração acentuada, supõe-se que advinda do contato 
pintura alemã, aos poucos adquire outra fisionomia pela excessiva 
densidade de materiais acumulados na tela. Porém, houve de 
fato diversas "gerações 80" no contexto internacional: aquela 
do centro americano, do início do multiculturalismo, do centro 
europeu e a que encontramos nas margens (e existem diversas 
margens, o Brasil sendo apenas uma delas, assim como aquela do 
Rio Grande do Sul, e assim por diante).

uma visível falta de pudor diante da visibilidade pública ao 
realizar uma intensa troca de conteúdo pictórico e informação 
conceituai sobre a pintura no tumultuado espaço de circulação 
de uma instituição. Em setembro de 1984, Karin Lambrecht e 
Heloisa Schneiders da Silva criam A Sala,133 um espaço de ateliê 
onde o aluno poderia trabalhar livremente e eventualmente ter 
seu trabalho criticado. Em um documento da época produzido 
sobre A Sala, a artista Karin Lambrecht escreveu, entre outras 
coisas, como sendo uma "exigência" dos orientandos, a 
seguinte frase: "Estar atento ao mundo e localização em Porto 
Alegre (ascendência aberta)".134 Para quem se lembra do meio 
artístico da cidade naquela época e teve a oportunidade de 
Vivenciá-lo, a frase parece emblemática de uma situação nova: 
abertura, democratização da práxis artística, desmistificação da 
experiência. Os ateliês ainda eram fechados, as exposições ainda 
eram para iniciados, e pairava uma aura de genialidade sobre 
aqueles que produziam arte. Fazer propostas abertas de trabalho 
e expor seus métodos artísticos era uma atitude inovadora. 
Ninguém queria ser muito "popular", pois uma "revelação" 
dos processos artísticos soava como algo que retira a aura do 
processo de produção, fato ao qual o meio ainda se mostrava 
muito receoso. Na época Heloisa produziu um documento 
que serviu como uma espécie de programa para o curso a ser 
ministrado no espaço:

"131

em uma
com a

É preciso notar que nossa 
salientar que não estou simplesmente privilegiando a pintura, 
mas assinalando-a como sendo emblemática da produção 
artística no país na década de 1980), constituiu-se historicamente 
de maneira intimista e recolhida a uma interioridade doméstica, 
sob o ponto de vista do gesto, sustentada no mais das vezes pelo 
cavalete. Confesso que às vezes estranho a excessiva importância 
dada a Jackson Pollock, um artista que subverteu a lógica da 
verticalidade do cavalete para a horizontalidade do piso, 
formação do cânone pictórico brasileiro, já que de -fato não 
tínhamos similares. Entretanto, o radicalismo e o movimento 
rumo a uma intencionalidade pública da obra de Pollock 
dificilmente encontrariam equivalentes no Brasil por anos a fio, 
ou conseguiríam constituir um modelo similar diante da timidez 
de nossa produção, que se mostrou insistente, ao longo dos anos, 
em sua posição canônica.

Já no início da década, em 1983, foi realizado no Instituto 
Goethe de Porto Alegre um evento para o contexto local 
surpreendente, intitulado Três Processos de Trabalho, 
artistas Karin Lambrecht, Heloisa Schneiders da Silva e Michael 
Chapman. Tratava-se simultaneamente de um ateliê aberto 
com exposições e oficinas.132 Três Processos de Trabalho mostrou

tradição pictórica (e é importante

'• como está preenchido o nosso tempo (?) desde o tempo 
do nosso dia como aquele que colocamos no nosso fazer artístico 
(qualidade de cada instante de trabalho) - cada instante equivale 
a "alguma coisa" e é importante - cada gesto - pensamento 
-intenção já faz (é) o trabalho e acresce-o de expressividade. 
Consciência, a reflexão intrínseca ao gesto. Não vejo as coisas 
separadas (emoção destituída da capacidade de pensar). Desenhar 
é, talvez, configurar num espaço (plano ou não) o resultado do 
exercício de todos os nossos sentidos e capacidades.135

na

simultânea da atividade pictórica para o espaço público e um desvendamento 
desses mesmos procedimentos artísticos para fora do contexto fechado da academia 
e dos "estúdios do artista genial" que ainda rondava o contexto artístico da cidade.
133 Surgida em setembro de 1984, A Sala teve a curta duração de dois meses. Na 
época, seis artistas ocuparam o espaço como orientandos: Elida Tessler, Herbert 
Bender, Gisela Waetge, Moacir Guis, Sálvio Daré (1963-1996) e Ricardo Trigo. 
Sobre a filosofia do espaço, Elida Tessler escreveu: "A reelaboração e a discussão 
de aspectos de trabalho são constantes e fazem parte da estrutura da Sala. Além 
de serem realizadas avaliações internas do trabalho do grupo, existem outros 
momentos de reunião que incluem convidados, geralmente artistas plásticos que 
mostram ou falam sobre suas obras. Com isso, quero ressaltar a situação da Sala

espaço mais amplo do que um ateliê de prática artística e a importância 
de que seja sempre realimentado com tudo o que for de interesse para aqueles que 
nele trabalham'. Elida Starosta Tessler, A Formação do Artista Plástico - Repercussões 
de uma Proposta: A Sala como Campo de Possibilidades, Trabalho de Conclusão, Curso de 
Especialização em Artes Plásticas: Suportes Científicos e Práxis, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, novembro de 1985.
134 Karin Lambrecht, Sobre a Pintura, documento, 03 de agosto de 1984, arquivo da artista.
135 Heloisa Schneiders da Silva, Projeto de Curso/Local-Obra Aberta, sem data.

com os

como um

131 Aracy Amaral, Uma Nova Pintura e o Grupo da Casa 7, Casa 7-Pintura, Museu de 
Arte Contemporânea da USP e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, catálogo 
da exposição, abril de 1985, 9.

Lembro que na época, ao visitar o Instituto Goethe, cuja biblioteca eu frequentava, 
fiquei impressionado, pois Três Processos de Trabalho sinalizava para aquilo que viria 

tônica dos anos de 1980 no Rio Grande do Sul, essencialmente uma aberturaa ser a
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As indicações apresentadas no documento, se é que 
podemos chamá-las assim, deixavam aparente uma ética dos 
procedimentos:

no tratamento da cor e uma individual de Iberê Camargo, esta 
última realizada em 1984 (das tantas que realizou a galeria), (si 
analizavam) para um cenário diferencial. Eu escrevia em outra 
ocasião que o cheiro forte de tinta de suas pinturas, algumas 
recém-saídas do estúdio e ainda frescas, marcava definitivamente 
uma posição renovadora para a pintura no Rio Grande do 
Sul. Wilson Coutinho cita, por exemplo, as mudanças na obra 
de um artista jovem como Frantz quando escreveu: "Hoje seu 
trabalho é mais denso e começa a se preocupar com a pintura 
propriamente dita".138 O artista também realizou viagem de 
estudos para a Alemanha em dois períodos diferentes - em 1989 
e 1990 - quando residiu por três meses em um ateliê na cidade de 
Kiel neste último ano.139

Em determinado momento, o artista suprimiu 
completamente o bastidor da tela, e suas pinturas passaram a 
existir soltas, como peles arrancadas do suporte. Com elementos 
oriundos de um repertório do grnfitti, suas pinturas, em fortes 

dominantes de vermelho, preto e branco, faziam parecer 
que a alma da pintura tivesse sido arrancada e exposta ao 
relento, inseridas arbitrariamente no universo cultural sem 
se importar se este as recebería adequadamente ou não. A 
introdução da palavra no campo pictórico o aproximaria de um 
espaço singular, onde podemos incluir os meios de comunicação 
e todo o ruído que produziam na arena social com a qual a 
pintura tinha inevitavelmente de competir. Atraídas por um viés 
político, essas pinturas tencionavam os limites entre a veiculação 
de uma mensagem e a experiência puramente corporal da 
estrutura pictórica, traindo em certa medida os pressupostos de 
uma lógica aparente entre dois universos quase incompatíveis: 
abstração e política.140 Em 1984, exposições como aquela em 
homenagem aos 70 anos de Iberê Camargo, realizadas no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul e na galeria Tina Presser, também 
causaram impacto no meio local.

É preciso ainda assinalar o extraordinário papel desenvolvido 
pela galeria Arte & Fato, inaugurada em julho de 1985141 com 
sua própria exposição, chamada Oi Tenta, da qual participaram 
Fernando Linberger, Lia Menna Barreto, Luiza Meyer, Regina 
Coeli, Rocheli Costi, Carlos Krauss e Dione Veiga Vieira, entre

O trabalho de ateliê pode ser um exemplo de liberdade. Não 
haverá atrás da porta um juiz. Não existe uma moral para a 
técnica, o estilo, a emoção, etc. Existe, sim, uma lei essencial 
e básica - a honestidade. Destruir, refazer, desfazer-se do já 
conquistado e arriscar no desconhecido são condições básicas. A 
vida é o nosso material. Reagir é um verbo.136

Na década de 1980, o mercado local obteve, por outro lado, 
um considerável impulso. Viu-se o aumento de inúmeras galerias 
de arte e colecionadores interessados na produção emergente. A 
inauguração da galeria Tina Presser (hoje Tina Zapolli) em 1981, o 
retomo de Iberê Camargo a Porto Alegre em 1982 e, como apontou 
Wilson Coutinho, a presença do artista no estado gaúcho tiveram 
grande influência em artistas daquela geração, embora ainda hoje 
não haja um estudo aprofundado sobre o impacto de sua obra no 
contexto local. Como lembra Evelyn Berg Iberê "vai encontrar 
no Sul um ambiente conservador, com uma maioria de artistas 
figurativos".137 A galeria Tina Presser realizou inúmeras exposições 
que marcaram o panorama artístico local naquele período: entre elas, 
cabe citar aqui as individuais simultâneas de Heloisa Schneiders da 
Silva, Karin Lambrecht e Mara Alvares em 1984.

Nada parecido havia sido mostrado até essa época no 
meio local. As pinturas de grande formato de Karin Lambrecht, 
feitas com grandes áreas de cor geradas pela incompatibilidade 
entre a tinta esmalte sintética e as tintas solúveis em água, 
eram coordenadas pelo movimento da tela em uma articulação 
rápida do gesto. Mara Alvares exibiu seis pinturas de orientação 
pontilhista com quase indistinguíveis áreas de cor delimitadas 
por cordões que fragmentavam o espaço da tela em uma 
subdivisão arbitrária, criando uma aparente indiferenciação 
operada no terreno do plano que tornava marcante, apesar 
da sutileza, em uma série de espaços díspares nos quais a 
configuração longitudinal era capaz de desfazer a hierarquia 
pontilhista. Heloisa Schneiders, por sua vez, mostrou duas 
pinturas e inúmeros desenhos em que um traço solto encontra- 
se em processo através de inusitados contrastes entre materiais 
mediados por um forte caráter lírico.

Uma exposição individual de Michael Chapman, realizada 
em 1987, exibiu suas pinturas com um tom por vezes tropicalista

cores

Wilson Coutinho, "No Sul os ventos da renovação", jornal do Brasil (03.07.1985).
Ana Lúcia Araújo, "A geração 80: um panorama e o caso de Porto Alegre", 

Revista Porto Arte, n. 19, (Novembro de 1999), 53.
Seria errôneo pensar que a arte abstrata não fosse extremamente política em sua 

base ideológica, que supunha uma posição artística claramente firmada diante da 
representação.
141 A galeria Arte & Fato surgiu em 1982 na forma de uma produtora cultural e 
realizou a primeira exposição naquele ano no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
chamada Seleção Verde-Amarela, por ocasião da Copa do Mundo, que incluiu obras 
de artistas predominantemente nas cores referidas pelo título. Quando finalmente 
inaugurou, a galeria já tinha um programa definido que visava essencialmente

138

139

140

136 Ibid.
137 "A Pintura no Rio Grande do Sul - Anos 80", in BR 80-Pintura Brasil Década 80, 
Instituto Cultural Itaú, São Paulo, junho de 1992, 23.
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os vinte artistas incluídos. Dirigida pelos marchands Décio 
Presser (1942) e Milton Couto (1947-2004), a galeria deu suporte 
a toda uma geração de artistas emergentes durante aquela 
década. Porém, uma das características marcante dos

Em 1985, Heloisa Schneiders e Karin Lambrecht realizaram 
uma exposição na galeria Macunaíma do 1NAP/FUNARTE. 
O título de uma obra colaborativa que ilustra o convite da 
exposição das artistas para a exposição é, porque não dizer, 
emblemático: "Porto Alegre e a alma molhada pela umidade".145 
Resultado de uma experiência colaborativa feita pelas artistas 
com tintas sintéticas, óleo, acrílico e outros materiais largamente 
incompatíveis,146 a pintura era (assim como outras dessa série de 
experimentos) um teste entre materialidades diversas colocadas 
em choque, como em um laboratório caseiro.

A falta de críticos no meio local fez com que as artistas 
personagem fictícia chamada Laura Ida

anos
de 1980, a despeito das correntes hegemônicas da pintura, 
sem dúvida sua pluralidade. Era possível ter ao mesmo tempo 
uma obra como a de Heloisa Schneiders da Silva, que optou por 
permanecer à margem do sistema,

era

uma obra de Gisela Waetge,
com suas pinturas estiradas em ripas de madeira mostradas na
exposição Rudimentos, realizada no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul em 1988, ou ainda uma exposição de Lia Menna Barreto, 
com suas espumas ensopadas em tinta mostradas na galeria Arte 
& Fato em 1987, só para citar alguns exemplos. É importante 
dizer que Lia introduziu um certo psicologismo nesses objetos, 
que carregavam consigo uma dimensão corpórea quase literal, 
subvertendo a pintura a uma dimensão corpórea em que o peso 
torna-se equivalente à densidade pictórica.

A década de 1980 foi aquela do retorno de diversos artistas 
que tinham ido estudar fora do país. Carlos Pasquetti retornou 
de seu mestrado na escola de Chicago em dezembro de 1981. 
Mara Alvares também havia realizado seu mestrado na mesma 
escola em 1982. Karin Lambrecht retorna em definitivo para 
Porto Alegre em 1983,142 depois de quase 3 anos em Berlim 
estudando na Hochschule der Künste (HDK)143 sob a orientação do 
pintor Raimund Girke (1930-2002). Renato Heuser seguiu para 
Berlim em 1984 igualmente para um período de estudos na HDK, 
onde também estudou com Girke, retornando dois anos depois. 
Nesse mesmo período, passa a residir em Porto Alegre o artista 
inglês Michael Chapman, casado com Karin Lambrecht, com 
quem viveu durante sete anos. Michael realizou seu mestrado 
na HDK, onde estudou com Salomé, Middenforf e Fetting, entre 
outros pintores novos selvagens. O artista participou do grupo 
de vanguarda Exploding Galaxy de 1967 a 1969, assim como 
do grupo de cineastas Zanzibar, com quem fez um filme.144 O 
impacto do trabalho desses artistas no meio local viria mudar 
definitivamente o contexto provinciano de Porto Alegre, 
resultados ainda podem ser vistos na consolidação de 
tradição pictórica contemporânea que permanece presente.

criassem uma 
Rambrosso, 147 supostamente uma estrangeira que desembarcou 
no Rio de Janeiro em 1947 e que teria vivido em algum momento

cidade de Porto Alegre em 1958, sobre a qualna escreveu:

Porto Alegre, o inverno, a alma molhada pela umidade penetrante 
e nesse embargo sufocante vi, pela primeira vez, o futuro. Pensei 
que estava louca, mas era real e foi assim: uma visão de duas 
mulheres (e rapidamente as imagens se materializavam diante 
de mim), o tempo presente. Se encontravam e desencontravam 
elas, lobos, olhos e almas e outros até que tudo ficou muito claro 
e exposto em uma sala perto do mar. 148

Como uma espécie de alterego, Rambrosso via as mazelas da
cidade com distanciamento e seu clima por vezes insuportável, 
que lhe parece capaz de levá-la a um estado de delírio próximo 
à loucura. O mau tempo e as condições inóspitas da cidade, 
seu

com
imperdoável frio e umidade, passam a ser uma metáfora 

para o clima igualmente desfavorável a novas inovações na área 
da pintura. Se, por um lado, a personagem ficcional criada pelas

Jacques Baratier; Michael Chapman; Laurent Condôminas; Patrick Deval; Christian 
Ledoux; Edouard Niermans; Jacqueline Raynal; Eve Ridoux; Audrey Vipond.
145 Convite da exposição “Os Olhos do Gato que Ouvem", Galeria Macunaíma, 
FUNARTE, 1985. A artista Karin Lambrecht descreveu assim o processo conjunto 
em que as duas artistas trabalharam: em uma área de aproximadamente 4 x 4m, 
no pátio da residência da artista, durante o verão. Essa área foi coberta 
lona de plástico, de modo a possibilitar a retenção de alguns centímetros de água 
que eram distribuídas com uma mangueira. A colocação da tinta naquele espaço, 
misturada à água, gerava um movimento de áreas de cor e manchas que as artistas 
então fotografavam. Correspondência por eniail com a artista, 12.06.2010.

Trata-se aqui da junção de incompatibilidades entre a tinta convencional e a tinta 
a óleo, corriqueiramente utilizada por Heloisa, e as tintas sintéticas e solúveis em 
água utilizadas por Karin Lambrecht. Heloisa sempre privilegiou o uso da tinta a 
óleo, embora o tenha feito de maneira pouco convencional, evitando, por exemplo, 
o brilho excessivo e tornando-a constantemente rarefeita.
' Heloisa Schneiders e Karin Lambrecht também pintaram um outdoor pós-eleições 

diretas cujo título foi O Sangramento de Laura Ida Rambrosso. A intenção subjacente 
a mesma, ou seja, a sinalização para um futuro incerto, razão pela qual utilizaram 
a personagem.
‘1S lbid- Convite da exposição "Os Olhos do Gato que Ouvem", Galeria Macunaíma, 
1NAP/FUNARTE, Rio de Janeiro, 1985.

e seus
uma com uma

146

propiciar oportunidades de visibilidade à produção emergente que não obtinha 
espaço nas galerias em funcionamento. Entrevista com Décio Presser feita pelo autor 
23.02.2007.

A artista ingressa na HDK em 1980 e volta a Porto Alegre em 1981 para o
nascimento da filha Yole Cuica Kamaiura Lambrecht Chapman. Posteriormente, 
retomou a Berlim para a conclusão de seus estudos, onde permanece até 1983.
143 O nome atual da escola é Universitát der Künste Berlin.
144Trata-se do filme Acéphale (1968), dirigido por Patrick Deval, 35mm, P&B. Diretores 
de fotografia: Michel Fournier e Guy Gilles. Edição de Jacqueline Raynal. At

era

ores:
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artistas mostrava-se descontente com o ambiente local, aqui 
expresso pelo inóspito clima da cidade, por outro ela parece ver 
esses seres (lobos, olhos e almas) como uma janela para o mundo, 
visto através do mar, a saída mais corriqueira para a liberdade de um 
espaço infinito, sem limites. O crítico e curador Paulo Herkenhoff, 
na época diretor do INAP, reconheceu a existência de Rambrosso, 
dando a ela uma materialidade corporal ao citá-la em um texto que 
escreveu posteriormente sobre a obra de Karin Lambrecht.149

acordos pelos quais conduzimos os padrões de negociação de 
sentido e valor na arena pública. O resultado, como já se sabe, 
não é dos mais animadores para aqueles que não se dispõem 
a flexibilizar princípios rígidos. Para outros, no entanto, a 
ocasião é fundamentalmente a reafirmação de um acordo de 
responsabilidade e conhecimento que só o confronto com a 
verdade da obra pode propiciar.

Ainda que o quadro se mostrasse de certo modo favorável, a 
crítica local150 praticamente não reagiu a essa produção. Tomemos 
como exemplo o caso da obra de Karin Lambrecht: ao longo 
dos desdobramentos de sua carreira, sua obra tem servido a 
diversas agendas críticas, curatoriais ou acadêmicas. Qual delas, 
porém, observou o adequado contexto de filiações, tradições 
e procedimentos artísticos que a tornaram um corpo de obra 
distintivo para a tradição pictórica brasileira? Karin Lambrecht 
aliou, entre outros procedimentos, determinados princípios da 
materialidade processual de Joseph Beuys a uma dimensão planar 
que só havíamos visto no Brasil em manifestação nos Sarrafos, 
de Mira Schendel, como já referi em outra parte deste texto. Da 
mesma maneira, podemos pensar as abordagens sobre a obra de 
Heloisa. Embora a obra da artista tenha sido inclusive celebrada 
em meados dos anos de 1980, a reflexão sobre sua produção 
limitou-se praticamente a esparsos comentários de jornal.

Porto Alegre, 12 de junho de 2010

Refletir sobre a obra de Heloisa Schneiders da Silva é antes 
de tudo fazer uma avaliação profunda de princípios, regras, 
procedimentos, padrões éticos e estéticos utilizados pelo sistema 
que criamos e do qual subsistimos. A obra dessa artista articulou 

campo de ação cultural que empreendeu uma incansável 
trajetória de avanços e recuos, com vistas a percorrer as tortuosas 
vias de trabalho e circulação da produção contemporânea. Em 
meio a essa jornada, sua obra outra vez nos encontra, agora já 
independentemente da vontade da artista. Nesse acerto de 
contas, a potência do trabalho cobra, mede, confere e ajusta os

um

149 Paulo Herkenhoff, "Karin Lambrecht 
Lambrecht/Pintura - /I Fertilidade de Anita, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, 
cartaz, 1985. Publicado posteriormente em Karin Lambrecht - Pintura, Obra 
Evidência, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, de 28 de setembro 
a 10 de outubro de 1993, brochura.

Utilizo aqui uma denominação genérica de crítica porque de fato não tínhamos 
grupo de profissionais que pudesse receber a denominação clara de "crítica" 

pelo conjunto de suas atividades. O desejo visionário de Rambrosso acerca de 
uma melhoria das condições do artista agora projetado vem se realizar em parte 
na atualidade com a instituição de melhores condições de visibilidade para a 
produção da artista, nada menos que 25 anos depois.

Reconstrução da Selva", in Karine a

em

150

um
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91. Sem título / Untitled, 1980 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
45 x 60 cm
Coleção particular / Pnvate collection. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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94. Sem título /Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
73x51 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei D 0011 
Foto: Fábio Del Re

92. Sem título / Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
66 x 48 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0005 
Foto: Fábio Del Re

95. Sem título / Untitled, 1982 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
73 x 50,7 cm
Proieto HSS Tombo / Accession number D 0008 
Foto: Fábio Del Re

93. Sem título / Untitled, 1982 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
71,6 x 50,7 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0009 
Foto: Fábio Del Re
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96. Sem título / Untitled, sem data / undated 
Pastel seco sobre papel / Dty pastel on paper 
30 x 46 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0049 
Polo: Fábio Del Re
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97. Sem título / Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on papet 
48 x 66 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei D 0200 
Foto: Fábio Del Re

98. Sem título / Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
48 x 66,1 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei D 0006 
Foto: Fábio Del Re
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99. Pintura sobre vidro / Painting on glass
Residência privada / Private residence

Bonn, Alemanha, 1980
Foto: Ricardo Schneiders da Silva

Projeto HSS - Tombo / Accessior number FDO 0178



100. Sem título / Untitled, 1984 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
Suporte / Base: 49,7 x 70 cm 
Mancha / Stain: 26 x 49 cm 
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0010 
foto: Fábio Del Re

101. Sem título / Untitled, sem data / undated
Pastel sobre papel / Pastel on paper
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloísa Schneiders da Silva
Projeto HS5 - Tombo / Accession number FDO 0237
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102. Sem título / Untitled, 1984
Pastel sobre papel kraft / Pastel on kraft paper
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0239

103. Sem título / Untitled. sem data / undated
Pastel sobre saco de papel empregado nos supermercados nos anos 1970/1980 com base de 
PVA / Pastel with PVA base on supermarket paperbag used in the 1970s and 1980s 
41 x46cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0058 
Foto: Fábio Del Re

104. Sem título / Untitled, sem data / undated
Pastel sobre saco de papel empregado nos supermercados nos anos 1970/1980 com base de 
PVA / Pastel with PVA base on supermarket paperbag used in the 1970s and 1980s 
41 x 46 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Ptojeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0247
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105. Suíte /Suite, 1981
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
74 x 74 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number D 0202 
Foto: Fábio Del Re
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106. Sem título / Untitled, 1981 
Pastel sobre papel / Pastel on paper 
42 X 56 cm
Coleção / Collection Korin Lambrechl, Porto Alegre 
foto: Fábio Del Re

Obs.: a obra é assinada ao mesmo tempo 
no canto inferior direito e no canto superior 
esquerdo. / The work is signed both on the lower 
right and on the upper left comers.

107. Sem título / Untitled, 1983 
Pastel sobre madeira / Pastel on wood 
12x100 cm
Coleção / Collection Décio Presser, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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108. Sem título / Untitled, c. 1984
Óleo e grafite sobre saco de papel empregado nos supermercados nos anos 1970/1980 com base de PVA/ 
Oil and graphite on supermarket paperbag used in the 1970s and 1980s with a PVA base 
34,5 x 36 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0067 
Foto: Fábio Del Re
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109. Sem título / Untitled, c. 1985
Pastel e grafite sobre papel / Pastel and graphite on paper
73 x 103 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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110. Sem título / Untitled, sem data / undated
Grafite, pastel e aguada sobre papel / Craphite, pastel and watercolor on paper 
30 x 22 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0244 
Foto: Fábio Del Re
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111. Estados entre vida e morte / Between life and death States, 1999 
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas 
80 x 100 cm
Coleção / Collection Fundação Vera Chaves Barcellos, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

112. Sem título / Untitled, sem data / undated
Óleo, grafite, pastel e aguada sobre papel / Oil, graphite, pastel and watercolor on paper 
26,5x16,5 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number DE 0214 
Foto: Fábio Del Re
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113. Dom Fernando dei cerro / Don Fernando from the mountain, 1985 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
75 x15 cm
Coleção / Collection Moacyr Kruchin, Porto Alegre 
Foto: Heloísa Schneiders da Silva

114. Paisagens / Landscapes, 7 985 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
103 x74 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0020 
Foto: Fábio Del Re
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115. A alma dos montes / The mountains' soul, sem data / undated 
Óleo sobre tela / 0/7 on canvas 
97 x 67 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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116.0 senhor da planície / Plain lord, 1986 
Série Corpos / Bodies - a series 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e 
madeira amarrados /
Oil on structure composed of bundled canvas,
branches and wood
160 x 85 x 18 cm
Foto: Heloísa Schneiders da Sliva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0210
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117. Sem título / Untitled, c. 1986 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e 
madeira amarrados / Oil on structure composed 
of bundled canvas, branches and wood 
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /Accession number FDO 0227





118. 0 senhor da planície / Plain lord, 
1986
Série Corpos / Bodies - a series 
Óleo sobre estrutura formada por tela, 
galhos e madeira amarrados/
Oil on structure composed of bundled 
carvas, branches and wood 
Dimensões desconhecidas/
Unknown dimensions
Foto: Heioisa Schneiders da Silva
Projeto HSS Tombo / Accession numbei FDO 0212
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119. Corpos / Bodies, 1986
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e madeira amarrados/
Oil on structure composed of bundled canvas, branches and wood
124 x 65 x 11 cm
Tríptico / Triptych
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0224

120. A visão e as vozes / The vision and the voices, 1986 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e tábua amarrados/ 
Oil on structure composed of canvas, branches and wooden board 
49 x 46 x 12 cm 
Foto: Elida Tessler 
Cortesia / Courtesy

121. Helena nas noites do sul / Helena on Southern nights, 1986 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos e madeira amarrados/
Oil on structure composed of bundled canvas, branches and wood 
74 x 23 cm 
Foto: Elida Tessler 
Cortesia / Courtesy
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124. Sem título / Untitled, sem data / undated 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
100 x 110 cm
Coleção particular / Private colleclion, Porta Alegre 
Foto: Fábio Del Re

123. A bela da montanha / The beauty from the mountain, 1986 
Óleo sobre estrutura formada por tela, galhos, bambu e madeira amarrados/ 
Oil on structure composed of bundled canvas, branches, bamboo and wood 
84 x 64 x 5 cm 
Foto: Elida Tessler 
Cortesia / Courtesy

T

122. Sem título / Untitled, c. 1986
Óleo sobre estrutura formada por telas amarradas /
Oil on structure composed of bundled canvases
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FD0 0228
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125. Sem título / Untitled, c. 1986
Óleo sobre tela em tábua de madeira com pedras/
Oil on canvas over wooden board with stones
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0229

126. A princesa / The princess, 1986 
Óleo sobre estrutura de tela e madeira / 
Oil on canvas and wooden structure 
136 x 38 cm
Coleção / collection Ceres Storchi, Porto Alegre 
Foto: Fãbio Del Re

127. Pulmón / Lung, c. 1988 
Pigmentos emulsionados em base a óleo sobre tela / 
Pigments mixed in oil base on canvas 
190 x 190 cm
Destruída pela artista / Destroyed by the artist
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0048
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128. Canción de Ia tierra para una... /Earth song fora..., 1988 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela /
Pigments mixed in oil base and melai on camas 
111 x 124 cm
Coleção particular / Privale collectior, Porto Alegre 
foto: Fábio Del Re
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129. Para siempre te llevaré conmigo / / shall always take you with me, 1988 
Pigmentos emulsionados em base a óleo sobre tela / Pigments mixed in oil base on canvas 
Díptico / Diptych
130 x 99 cm (cada tela) / (eacb painling)
Coleção particular/ Priva te colleabn, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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130, El dia gris de Ia muerte de Ia ballena / It is a grey day on the whale's death, 1989-1990 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e arame tecido sobre tela /
Pigments mixed in oil base and meshed wire on canvas 
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions 
Foto: Heloísa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei PA 0002 09/12 verso
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131. Meu corpo-rio/My river-body, 1990 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigments mixed in oil base and metal on camas 
80 x 160 cm
Coleção particular / Private collection. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

132. Meu corpo-rio / My river-body, 1990 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigments mixed in oil base and metal on canvas - Verso / Back 
80 x160 cm
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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133. El arca / The chest, 1989
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigments mixed in oil base and metal on camas 
170x180 cm
Coleção / Colleclion Gisela Waetge. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

134. El alba / Sunrise, c. 1992
Pigmentos emulsionados em base a óleo e madeira sobre tela / 
Pigments mixed in oil base and wood on canvas 
183 x 145 cm
Coleção particular / Private collection, Buenos Aires 
Foto: Fotógrafo desconhecido / Unknown photographei
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135. Adiós Esparta / Goodbye Sparta, c 1992
Pigmentos emulsionados em base a óleo, madeira e metal sobre tela /
Pigments mixed in oil base, wood and metal on canvas
Dimensões desconhecidas / Unknown dimensions
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0225
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136. Casa de guardar amapola / House to store poppies, 1994 
Pigmentos emulsionados em base a óleo, madeira e metal sobre tela / 
Pigments mixed ir oil base, wood and metal on camas 
135 x 135 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei PA 0002 04/12 verso
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137. El alba / Surrise, 1994
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigment mixed in oil base and metal on camas 
170x70 cm
Foto: Heloísa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession number PA 0002 06/12

138. Rio vermelho / Red river, 1994 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigment mixed in oil base and metal on 
180x75 cm
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession number PA 0002 05/t 2

canvas

verso
verso
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139. El rio I / The river I, 1994-1998
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela /
Pigment mixed in oil base and metal on canvas
100 x 110 cm
Tríptico / Triptych
Foto: Heloísa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0130

140. El rio II / The river II, 1994-1998
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela /
Pigment mixed in oil base and metal on canvas
100 x 130 cm
Tríptico / Triptych
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0131

141. El rio III / The river III, 1994-1998
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela /
Pigment mixed in oil base and metal on canvas
100 x 130 cm
Tríptico / Triptych
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0132
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142. Close your eyes, 1994-1999 
Pigmentos emulsionados em base de esmalte sintético de natureza do óleo sobre tela preparada 
com base de PVA de natureza acrílica / Pigment emusified in an oil-like synthetic enamel base with 
an acrylic PVA base on canvas 
131X110 cm
Coleção particular / Private collection, Pono Alegre 
Foto: Fábio Del Re

134



Parte superior / Upper part:
143. Sob o céu / Under the sky, c. 1988-1989 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigment mixed ir oil base and metal on canvas 
220 x 140 cm 
Díptico / Diptych
Coleção particular / Prh/ate collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

Parte inferior / Lower part:
144. Sobre a terra / On the earth, c. 1988-1989 
Pigmentos emulsionados em base a óleo e metal sobre tela / 
Pigment mixed in oil base and metal on canvas 
140x220 cm 
Díptico / Diptych
Coleção particular / Private collection, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

Obs.: esta obra é um díptico e, como tal, pode ser apreendida através de duas telas independentes. No entanto, a 
artista previu sua conjugação em uma única obra. / This work is a diptych and, as such, it may be undetstood through 
two independem paintings. However, the artist thought oI their use as a duo in a single work.
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145. À terra / To the earth, 1995 
Pigmentos emulsionados em base a óleo sobre tela / 
Pigment mixed in oil base on canvas 
187 x 125 cm
Coleção / Collection Instituto Goethe, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

146. Rio / River, 1995
Pigmentos emulsionados em base a óleo e fibra de vidro sobre tela / 
Pigment mixed in oil base and fiberglass on canvas 
187 x 125 cm
Coleção / Coffecrión Instituto Goethe. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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147. Sem título / Untitled, 1996 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
25 x 25 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0004 
Foto: Fábio Del Re

148. Sem título/ Untitled, c. 1996 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
25 x 25 cm
Projeto HSS - Tombo / Accession number P 0003 
Foto: Fábio Del Re
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149. Águas de março / March rainfall, 1995 
Pigmentos emulsionados em base a óleo, arame e pedra sobre tela / 
Pigment mixed in oil base, wire and stone on canvas 
210 x 190 cm
Foto: Heloísa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo /Accession numbet PA 0002 01/12
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150. Mácula / Blemish, 2000
Pigmentos emulsionados em base a óleo e chapa de chumbo sobre tela / 
Pigment mixed in oil base and lead plate on canvas 
140x130 cm
Acervo / Cottection Pinacoteca Aldo Locatelli / Prefeitura de Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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151. Sem título/Untitled, c. 2000 
Carvão com aguadas da base de PVA branca sobre tela / 
Charcoal with white PVA base watercolor on canvas 
120x100 cm
Coleção particular / Private collecliort, Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re
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152. Sem título/ Untitled, c. 2005 
Óleo sobre tela / Oil on canvas 
190 x 160 cm
Coleção particular / Private colleclion. Porto Alegre 
Foto: Fábio Del Re

Obs.: obra encontrada no ateliê da artista, em época de seu falecimento, supostamente inacabada. / 
Presumably unfinished work found at the studio at the time of the artists death.
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ESCRITOS

Heloisa Schneiders da Silva sempre escreveu sobre tudo o que a envolvia, não somente sobre seus sentimentos em relação 
ao mundo e aos afetos, mas também sobre suas relações com a arte. Fazem-se presentes inúmeras anotações, trechos redigidos entre 
esboços, cartas e alguns escritos mais formais, assim como em diálogos com Karin Lambrecht, nos quais se mesclam trocas artísticas 
e existenciais em diversas facetas, igualmente sobre o tempo e o 
perspectivas artísticas, uma atitude, princípios estéticos, elementos para discussão sobre a formação em arte e, em especial, sobre seu 
pensamento a respeito da pintura.

Quase todos esses materiais encontram-se aqui reunidos, no intuito de fornecerem uma visão mais completa desses escritos, 
entremeados em uma ótica que pode ser identificada historicamente, como, por exemplo, sobre a arte postal. Ao serem enviados para 
uma revisão ortográfica, esses escritos sofreram pequenas alterações, mas procurou-se manter sempre, dentro do possível, a redação de 
Heloisa, no entanto sem os desvios gramaticais. A forma como eles se dispõem no plano do papel, com gráficos e diagramas, foi mantida 
exatamente como nos originais, ao se conservar inclusive as formas de pontuação dos textos tal como a artista os havia redigido, por 
exemplo, no emprego de travessões e barras.

O conjunto desses documentos foi distribuído em partes para oferecer uma maior clareza em sua organização, devido às suas 
naturezas específicas. Dentro de cada uma delas, tais documentos encontram-se encadeados em uma sequência cronológica, mesmo 
sabendo-se que alguns deles não fornecem dados para a identificação precisa de datas, razão pela qual são apresentados ao final de cada 
parte como "sem data". As seções dispõem-se em textos intitulados Sobre arte, Sobre pintura, Sobre arte postal, Sobre processos de trabalho e 
Outros escritos, no objetivo de se alcançar os ângulos mais importantes desse tipo de produção da artista.

absurdo. Expressou-se sobre seu trabalho e a arte, ao expor, nas
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Escritos da Artista, excertos de Coordenadas, 1979 
EA 0029

COORDENADAS:
:...

. ■ a/qUAr, /-.ug.jrs /púàhcc,
— p^Cfjêípy^ q*/?_
/**?.% — tf-Jo/ara/e.
tf usa’: st<?uficà*./„jss,io 
JtyufiGanClfí a/Am /imfifjnG 

fxofókxjo
Aí« Mvo/«' — /jaiàcts' 
ctelã waUdcwU. -S/

•• saua./e nu ««*«/« coe«t ^ ro:

KARIN M. H. LAMBRECHT * 
escrevo (aqui) 
sem justificativa 
talvez 1 gesto de amor 
sem justificativa.

KARiN M. H LAtAB4i.SC HT 
eccec-jv ( Aqui)
W«* í «-.to cU ArtoR,
*en tiVA

UzbOtSA 6eHAKJbERS VA S/u/4
... a cttse*&uo-/nt:

---------  n/quín-, que. cruf.a. oma.
cCma. {‘ sicec mJ.ru/na. — nom/o*
la - tr na imnlLcal < nac/mUauy/r j
na xfíUdo in ■ s. cal'----- - Jur/-x
um GfOqo aeul.

r como oom&zcut Z
\CAdiMH -J pontfc/ ruio , fin en qAAlqmR. 

oc.din c ç^ja dJ.bcn.dcn.

EAitaft; f^atab, ksxlâb CAligfta- 
oU Z

í*ft.A d ebtudo , 4 teÁheJUa,
A afcteK,, A nctAOiiaUdUL bioló- 
JaCA , -í “í?o * uíxie. oUjqua.lo .
qox cU^portx»,

C A COMfeAJUl.C<A0U
dAíóíft Á&úoaS........

HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA
... e descrevo-me:

<Z Tulua-X. nc anoOSO 
— safondo cc /atai 
tndkos di. alQuns 
fOrtõs ria -. /anela

5*eo

------------ alguém que ocupa uma
área física mínima — compor
ta-se na vertical (normalmente) 
espaço azul. 
no sentido "in" e "out" 
um espaço azul.

Escritos da artista, excertos de Coordenadas / 
Artist's writings, excerpts from Coordinates, 1979 
Foto: Fábio Del Re
Projeto HSS - Tombo / Access/on number EA 0029

e deseja

e situa-se no ano 1980
segundo os parâmetros

de alguns 
pontos do planeta

Terra

heloisa: ... ato descrito / não / escrito 
e alguém / alguns / público
— pra quê / por quê / ? — 
não sei é gesto / ato / e 
quero significar / mesmo 
significando assim / impresso
-----um diálogo? monólogo
bivitelino / é 
desta realidade - útero /
— que é seiva / e me escorre / 
e corre em nós.

nascido

e como começar?

KARIN 
ordem e sua desordem.
Identifique: 2: fo.-ft)
Editar, cartas, textos, caligrafias de 2. 
Seria 1 estudo, 1 trabalho,
1 afazer, 1 necessidade biológica,

1 começo, meio, fim em qualquer

* O que está em itálico corresponde à redação de Karin Lambrecht.
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1980 e usar daquilo 
que dispomos,

e a continuidade 
dessas páginas....

a mesa / a cadeira / a minha caneta / 
na hora espichada / 
e parece que é noite /

e as palavras na conversa:

heloisa: as bananas ainda não estão maduras--------se as bananas estivessem
maduras----- o cacho cai

karin: a certeza é pouca
heloisa: mas--------
karin: o medo é certo 
heloisa: e recolho meus pedaços com medo 

mas estavam verdes!? 
karin: o medo é certo de viver e morrer, 
heloisa: mas viver quem?

portas para dar passagem?
karin: e ser adolescente — contemporâneo ser arte — ser universo — ser 

simples
nossa força, linda, incoerente, branca, suave----- ser só, ser solidão,
----- ser paixão

heloisa: acho que então seríamos----- e eles, que amamos, eu sei, eles eram
Vang Gogh "el suicidado por la sociedad"----- e em Artaud

e um Tristan Tzara porque diz com o dada: "como se quer ordenar o caos 
que constitui essa infinita informe variação: el hombre?...

logo da matança nos resta a esperança de uma humanidade pacificada"
e um Duchamp foi----- que morreu em 1966 ------ em cenas de

um vão outonal ----- eles, que são cenas mudas------ em mim, em ti
-----  e sinto o silêncio que não permite a quietude

Karin: pela areia, por Duchamp, Artaud, Van Gogh

e quando--------
o pouco é bonito também

aqueles que caíram 
então quando amadurecem as bananas?

e como morrer? e se abríssemos as

e a urbe?
[...]

como plenitude / estado do pertencer 
absoluto / 
e os outros?
estes estarão suportando a vida /
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• e que artérias percorressem o 
papel este / 
e fizessem o derrame

me contentava em saber que 
o momento mais frágil e infinito 

de minha vida, 
aquele que fica 1 tempo exato 
e absoluto antes da morte.

Centrale
este momento fosse meu; 
e hoje sei que não é mais.

são a suavidade e a violência 
inerentes ao ser. 2000 - 1980

QUEM É A BELA E QUEM É A FERA?

Hermético / INQUISIÇÃO 
quem conceituou liberdade?

"o organismo em sua plenitude 
desconhece o Bem e o Mal"

Permanecem
os princípios de transformação

era uma vez / e repetidas vezes 
e... no meu anoitecer de hoje 
tento esclarecer-me

/ ser-me /
vislumbrar parâmetros que não 
me pertencem / sustentam-me 

/apenas/
abstrair-me do que não conquistei 

/ todavia /
repassar a história não vivida

/ construída /
restaurar memórias ausentes

/ brancas /
preencher espaços saturados

/ por mim /
descrever cenas não concebidas 
e dizer-me

/ sim /

PS- perdoem-me, os poetas, por servir-me 
da palavra
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Perdão!
ao ato criador

de cada e todo indivíduo 
pela ousadia de ser;

QUEIMAR A BRUXA

"IGNES"

(humor negro!)

e continuo repetindo, 1980?

Escritos da Artista, junho, 1980 
EA 0024

DIÁRIO DE BORDO

Em dias de junho / 1980 / 
paralelo 30 — ponto do 
extremo sul / Terra — Guaybe

E vou navegando, pois “navegar é preciso". Minhas andanças, meus portos são as minhas subtrações do mundo "in and out". 
Abstrações, depoimentos / registros — subjetivados / que acontecem e deposito num gesto caligráfico.
É o signo gráfico existindo — não descreve / não conta — quer ser.

Minha referência está no "experienciar" situações quaisquer - um fato / uma paisagem / um pensamento - e traduzi-las numa 
impressão visual / gráfica / e que seja direta / e que seja simples / — seja a palavra / seja o traço / seja a cor — e, se possível, seja poesia.

Então, com a mão nessa massa, aconteço minha linguagem.

Escritos da Artista, abril, 1981 
EA 0037

ABRIL 1981 (e retomo este caderno)

a realidade é premente; aquilo que vivencio pela manhã, quando pego o ônibus, já não pode ser escrito (ou descrito), já não disponho 
deste "tempo" - registrar meu cotidiano - o minuto seguinte é outro e já me envolve, corro, já não posso refletir meu ontem.
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carrego-o em mim. já sou esta experiência anterior.
EXPRESSÃO - LINGUAGEM DA EXPRESSÃO e o futuro está aqui, epidermicamente estabelecido, as propostas já foram feitas (na 
epoca adequada, quando se fazia isso), não me apresentem projetos, ideologias, morais, nossa história não tem moral - as fábulas sim. 

(ah! quantos pensamentos, quantas atrocidades 
me passam pela cabeça! e tudo muito rápido, 
impossível de transcrever, forço meu cérebro 
a frear sua trajetória? preciso impedir meu 
pensamento!

nada será forçado, o caos conduz à retomada, com o necessário 
toma conta.

e então a expressão acontece).

apenas a urbe se revolta como a natureza, a erva daninha

(e talvez um microcosmos se desenvolva escuridão, e terá olhos de águia e a rapidezna
de um cometa, e nada impedirá que ele prevaleça).

e as novas formas, a nova linguagem está. é. no anonimato de alguns, fruto da dor 
subversão dos valores já acontece.

(como a pérola).
existem mais vanguardas, somos, como sociedade, a expressão máxima de 

contemporaneidade. os cérebros superpoluídos explodem, os corações que emergem, instituem o absurdo, e, inevitavelmente, 
determinam os acontecimentos e permitem o novo (que está configurando-se 
em cada um). <—

e a nao

Caderno de Anotações, c. 1994 
CA 0001

Consciência direta

1
Saber através da vivência direta / não com a mente, 
"pensar com o coração" <—

;■

'JakA 

(r) Tc,.

—p .1

Escritos da Artista em Projeto para a "Igrejinha 
Martin Luther", 1997 
PRO 0009

PROJETO PARA A "IGREJINHA MARTIN LUTHER"
Sinto que não é casual a ocorrência de manifestações artísticas no espaço de uma igreja. 

A própria arquitetura parece falar de lugar de silêncio, magia e comunhão. E talvez 
tenha sido sempre assim, antes mesmo do surgimento dos templos 
clareira no bosque, uma gruta, uma caverna... Talvez indicação apenas de 
atemporal do homem — criar um espaço para o corpo e o espírito.

um

como tais. Fosse uma 
uma necessidade

Escritos em caderno de anotações/ 
Wrítings on sketchbook, c. 1994
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0001 
Foto: Fábio Del Re

E a "arte", no meu entender, conjuga essas questões.

Vejo meu trabalho como um mergulho interno. Busca. Na realização da obra, o exercício 
de um culto" e a possibilidade de formalizar mitos próprios.

Invento meu canto, minha oração.
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Escritos da Artista, sem data 
EA 0009

As verdadeiras modificações partem de necessidades de dentro de quem está dentro; e às vezes não permitem nem o suficiente para 
portar a segurança de um julgamento crítico / transcendem.

E nos arriscamos a ir pra casa com dor de cabeça, ter pesadelos, mas com a possibilidade de despertar acrescidos de um dado.

Os atos modificadores não acontecem para configurar nossa estatura, mas para ampliar nossos limites.

Pois a liberdade não se adquire / se conquista / e dói.

Escritos da Artista, Buenos Aires, novembro, sem data 
EA 0013

• O ARTISTA / exercício da liberdade (não como discurso!!!)

Não se dirige à padronização de expressões ou comportamentos, mas ao esclarecimento, através da linguagem,

da condição humana.

• PROFUNDEZA / tocar os limites mais distantes / os quase invisíveis (me lembra o "... limite improvávp!" - rrarf Uhico e Rui 
Guerra / sonho impossível)

• O absurdo <-> componente da realidade / reação

Escritos da Artista, sem data 
EA 0036

ESTAR ATENTO / SENSÍVEL / RECEPTIVOARTE

RISCOS / GRAFISMOS / IMPRESSÕES / COMENTÁRIO PLÁSTICO / ENFIM / UM ATO DE RESPONDER A UM DETERMINADO 
CONTEXTO.

MEU PONTO DE PARTIDA (?) ----- MINHA EMOÇÃO PERANTE (E COMO PARTICIPANTE) OS DIFERENTES FENÔMENOS

QUE SE CONFIGURAM SOBRE A SUPERFÍCIE TERRESTRE. /

O DESENHO-----ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE ABSTRAÇÃO.
ESTABELECER UM DIÁLOGO * / RESPONDER A UMA NECESSIDADE / * UMA CONEXÃO

QUE SE CONCRETIZA NUM REGISTRO 
MINHA PREOCUPAÇÃO (?)

COM O MEIO.

LIBERDADE
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Escritos da Artista, sem data 
EA 0003

No contexto em que vivemos, nota-se a deficiência e a saturação de apelos visuais — nossos olhos constituem um aparelho que 
trabalha intensamente e ininterruptamente — como diz Matisse, "a criação começa com a visão" — este fato, no entanto, não anula nem
diminui a atuação e a importância dos outros sentidos / estamos sendo solicitados constantemente e sofremos apelos de todos os níveis 
sonoros, visuais e tácteis - e desenhar significa não apenas criar um produto estético através de recursos plásticos, 

TOCAR E VER.
ESCUTAR,mas

E, se falamos em desenho, estamos tratando de um universo amplo, eclético, complexo - estamos falando em arte - 
indivíduos, igualmente complexos, é que configuramos este universo maior

e nós,
através dos nossos atos, através de uma linguagem.

E desenho é linguagem, aquela que nos apropriamos como possibilidade de experiências a própria vida / como possibilidade 
de descobrir o que nos cerca e traduzir essa experiência no ato de articular com os signos gráficos.

[...]

E também nao se trata de postar-se diante de alguma coisa e descrevê-la fria e simplesmente, mas sim dialogar com esse objeto, 
penetrá-lo curiosamente se sentimos atração por alguma coisa, se este "assunto" nos estimula de alguma forma, então seremos capazes 
de contar dele — e mais qualitativamente poderemos "contar" quanto mais intensa for essa relação — e quanto mais profundamente 
nos acercarmos da linguagem que escolhemos, mais rica será a tradução dessa experiência
linguagem em nós. E não falo aqui de uma "descoberta" do ato desenhar como uma luz que cai sobre as nossas cabeças — não 
tratando de um processo lento, gradativo - temos apenas que alimentá-lo e essa nutrição exige de nós um comportamento / uma atitude 
de pesquisa / de observação / de estar atento / de estar aberto às situações que nos envolvem / de perceber o mundo sensivelmente / e 
conscientizar esse processo em nós - e fazer dele nossa atuação significativa.

e isto significa conhecer, descobrir esta
— estou

[...]

E o fato de nos sentirmos "proprietários" e portadores de uma linguagem nos atribui uma certa responsabilidade mas também
a.liberdade de expressar e tornar a experiência sensível ilimitadanos permite uma certa liberdade

Escritos da Artista, sem data 
EA 0070

ELES
QUE SÃO PORTOS 
QUE VEJO TERRAS

ELES

UM TRISTAN TZARA - PORQUE FOI DADÁ 
UM VAN GOGH - PORQUE GRITOU A PINCELADAS 
UM DUCHAMP - QUE ME DEIXA SEM PALAVRAS 
UM ARTAUD - QUE PENETROU OS ABISMOS,

AS ESSÊNCIAS / A CARNE /
UM JOSÉ RÉGIO - QUE FEZ O CÂNTICO NEGRO
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H

QUE DIZ:

NÃO, NÃO VOU POR ALI
SÓ VOU POR ONDE ME LEVAM MEUS
PRÓPRIOS PASSOS
SE O QUE BUSCO SABER NENHUM
DE VÓS RESPONDE
POR QUE ME REPETIS - VEM POR AQUI?

NÃO SEI POR ONDE VOU 
NÃO SEI PRÁ ONDE VOU 
SEI QUE NÃO VOU POR AÍ.//

UMA CLARICE LISPECTOR - QUE FALA DAS PROFUNDEZAS,
DOS ESPELHOS

UM MANUEL BANDEIRA - QUE ME LEVA PRA PASÁRGADA

UM CAETANO VELOSO - PORQUE CANTA:

TUDO QUE EU QUERO É UM ACORDE 
PERFEITO MAIOR
COM TODO MUNDO PODENDO BRILHAR 
NO CÂNTICO

CANTO SOMENTE O QUE NÃO PODE MAIS 
SE CALAR

NOUTRAS PALAVRAS SOU MUITO ROMÂNTICO. , ,

UM COMPOSITOR ARMANDO ALBUQUERQUE - PORQUE TEM O 
BRANCOS NOS CABELOS / E É MÚSICA

ELES/
(QUE DEDICO ESTES RISCOS / QUE ARRISCO)
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SOBRE PINTURA
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Escritos da Artista, 1983 
EA 0023

então dedico-lhe, filho, este planeta Terra, 
com todas as suas cores, azuis e 

rosas, com seus guerreiros, e luas, 
e matas, e urbes. 
e vozes

do rio 
do mar 
do céu 
das baleias

e escuta!

o coração da terra bate 
bate, bate, em batuques

que são teus, como as estrelas

Escritos da Artista, c. 1985 
EA 0028

v parte - Heloísa S. da Silva - "Os olhos do gato que ouvem" 
2a parte - Karin Lambrecht /

Olhar. Pupilas negras e dilatadas moviment. 
coração é atômico (radioativo).

o silêncio da face. As irradiações já perfuram o soloam
sanguíneo e meu

A floresta é encantada. Habitam 
vozes.

os deuses e as cores, os azuis e os rosas. Também os guerreiros e luas, as feras e-na

O coração da terra bate.

Captar a alma.

Presencio a vida e a morte. O tempo é o da minha existência que se articula em 
que esta nas coisas e nos seres. Aproprio-me do possível e translado ao 
Respiro.

meu corpo. Minha visão é a da alma 
visível, impossível, desconhecido e revelador.

Alquimia!

A pele esticada da terra tem suor e pêlos.

Deixar que os espíritos emerjam da profundidade e alcance
matéria. Sejam o visível.m a
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Escritos da Artista em Afros. No Tempo dos Espíritos Prateados 
(na busca dos limites da superfície pictórica e do sagrado), 1987 
PRO 0014

E eu tento calar o eco dos sentimentos, atravessar as camadas e escutar o coração da terra pulsando. Porque o vazio é imenso. A 
realidade nua é cheia de visões. O olhar é o buraco que vai dar na alma. Percorro ós desconhecidos e mistérios na esperança do sagrado.

[...]

Entendo meu ser como corpo portador de uma alma e delimitado por uma superfície sensível e permeável. Aí as forças da natureza 
interagem e se impõem. Movimentam-se as fibras subterrâneas e exorcisam-se os fantasmas. Faz-se a gênesis de um corpo outro; outra 
matéria. Concretiza-se a pintura.

Eu quero pintar assim, de dentro, do mais profundo. Acercar-me dos movimentos primeiros, internos, sucumbir às paixões e 
transformar-me em obreiro da construção de um espaço espiritual.

Coloco a pintura a serviço da minha necessidade, de falar de certos mundos, e nesse percurso desvela-se a realidade que nos compõe. 
É a contestação da própria superfície. Os os acertos ficam expostos e registrados na materialidade do objeto. Já só é possível a 
verdade. A verdade que os gestos delatam. Na tela, que me permite o exercício, a pintura se faz revelação.

erros e

Seremos, como imagem, o divino e o grotesco, o belo e o imperfeito. Enfim, mais uma vez, humanos. Profundamente humanos, 
apenas congregando prazer e dor em rituais de amor, é que poderemos ser reveladores. E é, talvez, quando da concretude do objeto 
estético teremos permitido o espírito. [...]

As indagações teóricas, pensamentos, imaginação e emoção determinam nossa busca de realização prática que se configura no fazer 
artístico. Isto é, busca-se concretizar uma experiência sensível dando forma através de 
a dos meios plásticos.

gesto objetivado numa linguagem específica:um

É na reflexão sobre esse gesto e a expressividade nele contida que situo um dos centros de minha busca pictórica.

Caderno de Anotações, c. 1990 
CA 0004

Não pinto para a humanidade, sim por uma necessidade de estabelecer 
para várias. Neste momento já é a obra que fala; a toda (indiscriminadamente) que puderem estabelecer alguma leitura, qual seja. Se 
nao acontece nenhum tipo de leitura, se a obra é muda, então não existe a possibilidade de comunhão. A pintura é um ritual; ou faço da 
minha pintura um ritual.

comunhão: pode ser para uma pessoa, apenas,uma ou

Caderno de Anotações, c. 1991 
CA 0004

Acho que o pintor sempre faz isso; desta vez é como tentar exteriorizar (praticar) o "óbvio". Trazer isso a um plano de trabalho 
conjunto; não no sentido de obra coletiva, mas no sentido de intercâmbio, de viver a individualidade com o outro.
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Estudo em caderno de anotações/ 
Sketchbook study, c. 1994
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0001 
Foto: Fábio Del Re
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Caderno de Anotações, c. 1994 
CA 0001

• Pensando a pintura através do exercício, da práxis.
• Onde acontece a pintura? E onde começa a acontecer?
• O que é pintura?
Acho que todas essas indagações podem ter um transcurso 

objetivo, sempre tendo em conta o gesto, o acontecimento 
concreto, ou podem ficar no plano de especulações mentais e, às 
vezes, dispersivas no que nos toca. Preferiría ficar no 1° momento 
(sem negar o 2a momento). Não tenho intenção de definir 
conceitos, nem chegar a conclusões definitivas com respeito a 
essas questões; simplesmente porque acredito que são infinitas e 
talvez sempre tenham uma direção pessoal, encerrando sempre 
muitas verdades. Depende da direção tomada.

Acho que se começa do começo. Das coisas básicas e 
necessárias.

Uma criança sem afeto pode ter um desenvolvimento mais 
problemático que outras, (considerando o afeto como elemento 
básico, necessário)

• Um trabalho, qual seja, segue o mesmo princípio.
Eu tenho um jeito, fiz uma escolha pra começar; e se pensar na pintura penso o que é necessário? Bem... uma superfície (1) pra que

ela possa existir - materialmente -
2 - realizar essa superfície
3 - base
Prefiro começar assim —> CONSTRUÇÃO - tudo é importante.
• só posso dispor, no sentido que me vejo aqui, daquilo que pratico - (OFÍCIO) - e MEUS PENSAMENTOS.
- certamente virão várias questões.
2a MOMENTO
Livros, revistas, questões de cada um.
Com o decorrer do tempo e do ofício, talvez a gente vá "especificando" demais as coisas e se detendo demais em algumas coisas, 

talvez em detrimento de outras. - Não posso acompanhar-me da informação plástica contemporânea em sua totalidade - talvez vocês 
mais do que eu - Então já teríamos, aí também, elementos a trabalhar - LEITURA.
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Escritos em caderno de anotações / Writings on sketchbook, c. 1994
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0001 
Foto: Fábio Del Re

Escritos da Artista, janeiro, 1995 
PRO 0034

Anotações (reflexões, comentários e indagações) levantadas para / no transcurso da oficina intitulada: 
"O PENSAMENTO NA PINTURA" (janeiro /1995)
LOCAL: Atelier Livre da Prefeitura 
DURAÇÃO: 03 semanas

O que significa "o pensamento na pintura"?

Por que esse título?
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Poderia ser uma tentativa de pensar a pintura através da práxis; pintando. É diferente quando pensamos sobre a pintura; 
parece, neste caso, que estamos fora dela, pelo menos separados por uma distância de tempo e espaço. Quando nos posicionamos na 
pintura, é quase que estar pensando de outro lugar, de dentro dela. Envolvidos pelo acontecimento pictórico, do que fazem parte vários e 
distintos aspectos: desde o contato com a matéria, o gesto que incide sobre essa matéria, a emoção até o espaço mental (por onde circula 
toda a gama de questões formais, filosóficas e existenciais). E espirituais, se quisermos.

Será que não se trata de flutuar entre essas "camadas" e ir reagindo, através do gesto, a estes estímulos que são internos e 
externos, intencionais e espontâneos ao mesmo tempo?

Parece, em certos momentos, que a mancha, casual ou inconsciente, nos desperta ou aciona o nosso olho para um acontecimento 
que se instalou na superfície.

E torna-se aí revelador. E é este ir e vir, e o surpreender-se que nos mantém atentos e exige de nós essa flexibilidade.

E quando começa este processo? Onde? Não sei se podemos precisar esse "lugar". Talvez se diferencie para cada um de nós; 
mas certamente, quando a mancha (ou pincelada) se faz concreta, chega à tela (oq qual seja o suporte), já estamos comprometidos com 
alguma coisa que iniciou antes. Se necessidade, desejo, indagação ou conflito, não importa: a questão já se instalou em nós. Talvez, neste 
momento, comecemos, apenas, materialmente, aquilo que resulta ser o espaço pictórico.

Fica a necessidade de resumir, ou retomar o ponto de referência - PENSAMENTO NA PINTURA: o que eu posso dizer mais 
próximo dessa imagem - seria esse espaço de busca da expressão pictórica onde se desconhece os limites de linguagem em questão. Por 
isso, se faz necessária a indagação através da prática, ou seja, da realização concreta; como possibilidade única de confrontar-se, acercar- 
se desses limites para incorporá-los, respeitá-los ou até desprezá-los.

E permitir, então, uma reflexão estética.

Caderno de Anotações, novembro, 2000 
CA 0002

Novembro / 2000
"Personas sobre blanco y negro"

(espaços (...) entre a vida e a morte)

desenhuras e pinturenhos... quem sabe?

a pintura que deixa mais que o "vestígio" do desenho.

pintura que compõe (comporta) o desenho.

ou o desenho que irrompe da pintura, passa por ela e quase vai embora.

quase é.

antes de ser / fugaz

essência /

tá quase saindo / sendo
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Caderno de Anotações, c. 2005 
CA 0008

Não posso falar sobre a pintura, talvez pintar a pintura e talvez, mais ainda, pintar como o único recurso de denunciar em mim a 
impossibilidade de pintar.

Escritos da Artista, sem data 
EA 0005

Por momentos se faz difícil falar sobre pintura quando o objeto é o resultado do meu próprio gesto. Porque sinto e entendo a pintura 
como uma extensão do meu movimento de existir. Como respirar. Ação necessária e vital.

Coloco-me, então, em outro lugar; penso pintura, não sobre - de dentro dela. Deixo-me envolver pelo acontecimento pictórico, do 
qual fazem parte vários e distintos aspectos: desde o contato com a matéria, o gesto que incide sobre essa matéria, a inquietação, desejo 
e ofício até o espaço mental (por onde circula toda a gama de questões formais, filosóficas e espirituais).

Não seria tratar-se, então, de flutuar entre essas "camadas" e ir reagindo, através do gesto, a estes "estados" (estímulos)? Que são, ao 
mesmo tempo, internos, externos, intencionais e espontâneos e que, afinal, constituem a pintura.

E quando se inicia esse processo? Onde?

Não sei se poderia precisar este momento e lugar, certamente, quando a mancha (ou pincelada) se faz presença, chega à tela 
(ou qual seja o suporte), já estou comprometida. Se necessidade, indagação ou conflito, não importa; a questão já se instalou em mim. Já 
é irreversível. É o rio que, no seu contínuo movimento, traz à tona os detritos

mas,

relíquias submersas. A pintura, enfim, um lugar. Que, 
em mim, é exorcismo de fantasmas e celebração do sagrado. Onde profano e divino não se separam. Sou interlocutor que transmite a 
mensagem. Não impeço, não domino, permito apenas.

e as

E assim transito entre vida e morte. No intervalo. E faço disto um canto. Ou uma oração.

Escritos da Artista, sem data 
EA 0013

O olhar / o lobo

I
reduto expressivo dos movimentos internos
reflete, muda a cor, brilha, absorve, irradia -----fala

olhar é o buraco que vai dar na alma.

o olho movimenta-se em todas as direções / constantemente; o olho 
das entranhas, da superfície, do atávico.

a-terra / como o olhar / superfície expressiva / traduz a paisagem interna de um nicho subterrâneo e dinâmico 
— gênesis (origem).
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Escritos da Artista, sem data 
EA 0032

Elijo - la tierra como madre 
el hombre como contorno (geografia)

el alma como encuentro con lo sagrado

el espacio como proyección de la fantasia y dei sueno

el silêncio

el viaje humano de la vida hasta la muerte

y elijo este momento presente que me hace pintora

la verdad como consciência necessária

Escritos da Artista, sem data 
EA 0013

Conteúdo semântico / ???
• sensações / "presas" na ação direta da pintura
• natureza / terra / gênesis

• imaginação

• reagir / contemporaneidade

(característica do nosso mundo atual; mudam as referências habituais - o tempo, / o espaço, a ação, os valores, etc.)

desconhecido

e... antes de qualquer coisa - a paixão, estar enamorado -»■ realizar apaixonadamente - (e isto não quer dizer desconectado da 
capacidade reflexiva, intelectual, racional, etc.)

(R. Barthes) - inspiração

LIBERDADE ?! Qual seria o movimento?
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SOBRE ARTE POSTAL
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Escritos da Artista, c. 1979 
EA 0006

A tentativa de fazer uma leitura da arte postal leva-me, num primeiro instante, a um passado não tão remoto, nem tão recente. Era o 
final dos anos 70 (mais precisamente). Em sua textura local.

E aí situo um grupo, configurado, na sua maioria, por jovens que, dentro do limitado contexto de Porto Alegre, tentava experimentar 
e, quem sabe, construir uma vivência artística.

A arte postal apresenta-se, então, como um meio, um caminho, dentre outros, a ser percorrido. (O mais imediato talvez.) O correio 
eia nossa ponte, conexão com o mundo. Era a possibilidade de sentirmo-nos insertados nesse mundo, participando dele. Intercambiando 
impressões sem geografia. Veiculando nossas necessidades expressivas. Enfim... "plugados".

Nao sabería dizer, agora, quem de nós recebeu a primeira correspondência, ou de que canto do mundo provinha, mas poderia 
afirmai que rapidamente éramos muitas vozes que pareciam falar de alguma coisa comum (mesmo que em tons dissonantes).

Uma ação plural que ia configurando um traçado intercontinental, uma rede. Que tinha uma cara, um jeito, uma estética (inegável). 
Na qual sentíamo-nos todos representados e representantes, pois abarcava a individualidade expressiva de cada um. Como um exercício 
de livre trânsito dentro de um mapa-múndi, praticado por muitos ao mesmo tempo.

E, se retomo a leitura, não sei se posso falar em "tendência artística", nitidamente configurada; antes, talvez, em movimento estético 
que alguns (ou muitos) vivenciaram num certo momento e dele, possivelmente, saíram mais nutridos para suas trajetórias posteriores.

Escritos da Artista, sem data 
EA 00 W

Arte Postal

—> Ialvez seja mais coerente perguntar, neste momento, (diante da mostra) que contar alguma coisa. Ou talvez mesmo tentar fazer 
a costura de um passado (recente) com um presente dentro da contemporaneidade que abarca esses dois momentos. Buscar (ou criar) o 
elo, a transição. E então fazer a leitura resultante dessa compreensão.

Algumas características da época (anos 70)

poucos recursos

* não havia a facilidade do uso do computador e suas decorrentes possibilidades.

hoje podes enviar como mensagem apenas os dados (via e-mail) e o receptor configura a imagem (ou não).

talvez hoje um equivalente da arte postal seja via e-mail (?)
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° car^ter de ser sempre uma obra única (de certa maneira). No qual havia em cada postagem um dado manual (mesmo quando 
se tratava do uso de fotocópias, gravuras, etc., (algum tipo de tiragem).

era mais' eu diria' atender a uma necessidade de viabilizar uma mensagem "poética" ou artística fora (ou em paralelo) a um 
circuito convencional e limitado. E com baixo custo.

-> terminava por criar uma rede de informação poética e visual.

não definia uma estética; nem mesmo de tamanho. Apenas tinha que ser viável pelo correio.

-> existia independente de um espaço para expor (isso podia acontecer ou não); se participava da arte postal essencialmente (ver 
uma mostra de "arte postal" era um detalhe circunstancial e temporário). A "arte" se constituía em receber e enviar produções e através 
delas insertar-se num mundo sem fronteiras geográficas, mercadológicas e estéticas.

sim' existia uma "preocupação mercadológica"; no sentido de transcender (ou não paralisar-se) diante dos limites do mercado 
(ou da arte "oficial"). Outras coisas, idéias, podiam ser veiculadas, vistas, sentidas e não estavam ligadas a um valor monetário. Nem 
podiam ser compradas.

—> "Underground"; essencialmente.

—> muitos participantes eram plásticos e tinham um trabalho expressivo em desenvolvimento, com outras características, e muitos não.

Exposição internacional (instituto) e exposição na rua da praia (não foi uma "exposição postal", mas era constituída basicamente 
de arte postal. O objetivo era outro).

N.O. (Nervo Ótico para ESPAÇO N.O.)
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Escritos da Artista, 1980 
EA 0016

Quando sou levada a tentar configurar 
universo muito amplo - no contexto em que vivemos, nota-se a eficiência e

disciplina denominada ARTES VISUAIS, rapidamente sou conduzida a umuma

a saturação de apelos visuais, ou seja, nossos olhos são 
solicitados a trabalhar intensamente e ininterruptamente. O fato, no entanto, de termos nos olhos um instrumento de grande atuação não 
anula nem diminui a atuação dos outros sentidos. E, em se tratanto de artes visuais, estamos falando de um processo de percepção (e a 
percepção acontece em todos os níveis) que vai ter como elemento de expressão os recursos plásticos. E é nesse momento, de concretizar 
o ato, que optamos por uma linguagem específica - e para isso toda a nossa experiência, a nossa bagagem, a nossa capacidade sensível 
constituem elementos indispensáveis e atuantes. A disciplina especificamente se configura no manuseio de recursos plásticos, a nível 
de expressão, mas dispomos e lançamos mão de todo universo que não é apenas plástico, sonoro ou cênico, mas a coexistência de 

assim a nossa percepção das coisas - é sonora, é táctil, é visual. Vejo um objeto, sinto seu peso, sua textura 
que ele produz e sou capaz de traduzi-lo de alguma forma, apropriando-me de uma linguagem; componho uma frase musical, ou faço 
um desenho, ou descrevo uma sequência de movimentos corporais, etc. - e estarei "significando" essa minha experiência com o objeto. 
Não somos setores estanques que ouvimos, ou vemos, ou sentimos —

um
todos eles —

, escuto o som

mas podemos optar, num determinado momento, por traduzir 
ritmo, por exemplo, estamos tratando de um conceito no seu sentidoessa experiência sensível de uma forma determinada. Se falam 

mais amplo, que não define espaços (nem musical, nem cênico, nem corporal, nem plástico), mas sim está presente em nós e podemos 
configura-lo sonoramente, ou plasticamente, ou corporalmente, conforme a nossa intenção e os recursos de que nos apropriarmos. No 
caso falamos de recursos plásticos e o nosso trabalho diz respeito a penetrar no espaço visual e conhecer possibilidades de articulação
dentro dele / com ele / reconhecendo a sua existência. E seria, basicamente, identificar no teatro uma experiência visual, sem reduzi-lo à 
situação unicamente visual.

os em

Caderno de Anotações, c. 1993 
CA 0003

Nao deve haver confusão com esta tradução e o seu eu. O caminho não é aquele que leva ao verdadeiro objetivo, porém mais 
compreensão em si mesma. Não se deve procurar saber todas as respostas, mas sim compreender as perguntas.uma

Caderno de Anotações, c. 1995 
CA 0010

"Pintura; reflexão e construção."

(Proposta de trabalho a ser desenvolvido na oficina)

A nossa idéia reside, essencialmente, em permitir um espaço de criação. Lugar onde cada participante possa confrontar e
desenvolver seu trabalho. O processo pessoal e o envolvimento com a realização da obra devem significar o continente único, onde tudo 
é "possível".

A dinâmica da oficina, propriamente dita, se daria...
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Caderno de Anotações, sem data 
CA 0006

Expressões gráficas / conceitos / impressões / enfim / comentários plásticos / visuais / pessoais / de um determinado contexto.

Meu ponto de partida (?) minha emoção perante (ou in) os diferentes fenômenos que se configuram sobre a superfície terrestre.

Minha preocupação (?) / ou minhas preocupações* 
pessoas possam ler e sentir perante esse "comentário" / não apenas pessoas de vocabulário paralelo / ou similar / mas pessoas quaisquer 
/ ou seja / que a informação sensível transcenda a limitarão de código (gráfico, no caso).

estabelecer um diálogo / uma conexão (de qualquer nível) com o meio. Que

Que a decodificação possa ser ampla, e não apenas o resultado da leitura básica superficial fornecida pelos signos utilizados.

Cada pessoa tem um vocabulário específico / uma bagagem (intelectual, emociçnal, sensível) / e é de acordo com este manancial de 
cada um que a coisa se estabelece.

O□
O

X□
* considero-me uma pessoa com muitas e diferentes preocupações.

E aí caímos num ponto que também me interessa / a não possibilidade de controle. 
Não tenho a intenção de transmitir uma informação objetiva (conforme conhecemos este 
conceito); a sociedade de consumo, da qual fazemos parte, está plena de "informações 
objetivas" / eficientíssimas / que nos configuram / que determinam até nossas emoções / 
quero outros espaços e quero permitir outros espaços.

Je. AcvwMtisi ibj&ui&yw
obkrXi/a. (ccbJe<M\í CChhl&ZOvUK
eà àrxúlè); a. SeduteelL &

“ /ú^aâb: & hifr/u

«^5 * Çjjv# ^

J&rx? <A>.rA£i/e^ £ ' x/rr/aa^
fJóMAoí-féi.

Tãbte? tuifa, dt (Z?r£Íuu,i. f cA 

i/ai íc

- >, E/ítâ / éesa olcíoiob)i

c^*- ia*) /.'t/IcÚM /iZfjfc/x/i

Posso descrever e até nomear os elementos componentes / mas não tenho meios 
de concluir, de determinar até / como / ou onde a informação vãi se estabelecer / se 
concretizar / -* universo de cada um.

-* Existe, também, sem dúvida, uma preocupação estética / plástica / 
preocupação de usar um material / extrair "efeitos" / soluções / deste manuseio 
/ aprofundar uma linguagem / "brincar" com os signos gráficos / pictóricos / e criar 
alguma coisa a partir deste manuseio.

jAAéVi,uma

—» posso dizer ainda / numa atitude talvez de autoconscientização do meu processo / 
que meu interesse reside também e principalmente nos espaços, vazios ou não (analogia 
com figura e fundo). Nos espaços de céu / nos espaços ocupados pelas volumosas massas 
dos edifícios / nos diferentes espaços da urbe / e tento "traduzir", "responder" a este 
fenômeno visualmente. (Ou, de forma mais simplista,) —> é assim que eu vejo / que eu 
sinto / poderia até dizer, acerca do meu trabalho, que são "projetos" / que são "graffitis 
of my mind" / ou que são apenas uma combinação de formas / traços / cor / numa atitude

fMoíUr//

Escritos em caderno de anotações, sem data / 
Writings on sketchbook, undated
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0006 
Foto: Fábio Del Re
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estética / que vai desde o desenho (propriamente dito) que está no plano do papel até o "desenho" em três dimensões.

* e não me interessa "contar" / "descrever" uma história (existem pessoas capazes de fazer isto muito melhor do que eu) / me 
interessa, sim, manusear plasticamente / mexer com determinados elementos / e extrair daí / ou configurar aí / alguma beleza.

—> e existe / apesar da certa liberdade de traço / da simplicidade de construção / da submissão às "normas estéticas e estruturais / uma 
complexidade / uma rigidez até / na organização destes elementos / não se trata de uma "action painting" /

Escritos da Artista, sem data 
EA 0034

Esse mar "subterrâneo", que balança nossas emoções, é tão mais infinito, tão mais 
insondável e misterioso que o próprio oceano. E tão mais assustador! A fúria com que pode 
vibrar contra as paredes da nossa tessitura interna, ou a velocidade que desenvolve na 
circulação sanguínea parece (e até pode) explodir o fino invólucro das nossas veias. Ou então 
uma calmaria, um silêncio tão constrangedor como deve existir no espaço que circunda as 
estrelas. Talvez o único som perceptível seja mesmo o incessante tique-taque cardíaco.

é? JAAÚM CM 
hj.z !

\ izjy_ , 
/ puxei

/>•*?' J > - zi vii1

Av a x stníZ/Atl

Escritos em caderno de anotações, sem data / 
Writings on sketchbook, undated
Projeto HSS - Tombo / Accession numbei CA 0001 
Foto: Fábio Del Re
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Cadernos de anotações da artista / Artisfs sketchbooks
Foto: Fábio Del Re
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Redação escrita na 2- série do Instituto Piratini, 1967 
EA 0001

Qual será minha profissão?
Não sei ao certo qual será minha profissão.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS ESCOLARES

Guü^ -ânx ujiniux
xaloud. >tr úHuta m >>iga««
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(O/M

Tenho duas em mente, a de Medicina e Belas-Artes.
ftifex
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Caio mais para o lado de Belas-Artes. Gosto de desenhar, pintar, fazer 
esculturas. Adoro desenhar pessoas e árvores, não sei por quê.

Acho que um verdadeiro artista tem o dom de dar expressão e vida ao que 
faz. E é isso que eu gostaria de poder fazer.

Mas também há algo em Medicina que me atrai, penso que é porque não 
gosto de ver ninguém sofrer e então me dá vontade de aliviá-la de sua dor. KjJlk-S UitUtoC IíOÍLSA uo. VtunQ ^

(UTÂ>, *u&Uix »■. <íai>. va» tuqaóuafe- íaÍOu 
inAicúa

Se eu fosse médica, seria cirurgiã. A profissão de médico é a mais bonita, 
pois está no dever de curar os doentes, salvar seus semelhantes.

Talvez, quando estiver na hora de escolher, escolha os dois. Por enquanto 
estou indecisa. Redação escrita na 2a série do Instituto Piratini / Essay written 

or 2nd grade at Piratini Institute. 1967 
Projeto HSS - Tombo / Accession number EA 0001 
Foto: Fábio Del Re

Carta de demissão enviada ao Instituto de Artes da UFRGS, 19 de junho, 1980 
M19061980

Porto Alegre, 19 de junho de 1980.

Ao Departamento de Artes Visuais:

Caros colegas, venho por meio desta participar-lhes de decisão minha que diz respeito diretamente a este Departamento, a esta 
Instituição: trata-se do pedido de não renovação do meu contrato como professor-colaborador para este segundo semestre de 1980. 
Faço-o por meio de uma "carta" e não de um ofício, pois acredito ser uma atitude que transcende um pouco as esferas de um ofício, que 
me parece, nesta situação específica, muito pouco abrangente e por demais burocrático.

O que me leva a tomar esta atitude é o meu processo como pessoa, como artista e até como professora que, neste momento, necessita 
ampliar-se. Saio para poder crescer. Aqui não há espaços que respondam a esta necessidade. É a minha relação com as coisas, com a vida, 
com a arte que não me permite permanecer aqui. É improdutivo.

Posso dizer que o meu trabalho como professora foi gratificante, apesar de todas as dificuldades que sabemos estar passando a 
Universidade como Instituição — existe uma crise, é certo, mas ela não é privilégio deste estabelecimento; ela pertence a um contexto 
muito maior do qual a Escola apenas faz parte. Pude aprender muito na relação professor-aluno, talvez mais do que os alunos comigo. 
Pude perceber muito na frágil relação com vocês, como colegas, e acho que são coisas que me fizeram crescer. Mas sinto e sei que as 
respostas ou as buscas que me proponho agora, neste momento - Heloisa, fogem do âmbito - Instituto de Artes. E eu estaria sendo 
incoerente e talvez até usando a Escola, como sustentáculo de um certo comodismo, se permanecesse. A Escola me mostrou muito,
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inclusive que ARTE é algo que talvez eu nunca consiga definir objetiva mente, mas que sei ser de extrema importância para mim. E quero 
vivenciar este processo - ARTE. E daí, então, talvez introduzi-lo numa sala de aula. Pois não acredito em transmitir alguma coisa que não 
foi "experienciada", vivenciada. E sinto que começo a penetrar nessa "experienciação" e quero assumi-la. Não desacredito do trabalho 
de vocês todos e espero que possam realizá-lo com amor, sempre - amor que, neste momento, se torna difícil, para mim, sustentar, e não 
quero transformá-lo num empecilho para minha realização, pois isto recairía numa condição de professor incapaz, frustrado, e não é esta 
a imagem que cultivo.

Pode parecer a vocês uma colocação extremamente romântica, idealista, quixotesca, imatura. Pode ser também que vocês, na situação 
presente, não precisem de cartas' e palavras como estas, e sim de atitudes objetivas e práticas. Lamento não poder tomá-las, mas estão 
distantes daquilo que eu posso ser neste momento.

E talvez eu precise mesmo seja sair do Romantismo e chegar na Contemporaneidade para entender melhor as coisas. Mas não quero 
que seja por compulsão, e sim como resultado de um processo meu.

Não espero que concordem comigo, apenas que compreendam. É 
toda ordem no sentido contrário: econômicos, profissionais e afetivos -

grande dificuldade que tomo esta atitude, existem apelos de 
mas acredito ser esta a atitude mais honesta e necessária para mim.
com

Com carinho 
Heloisa Schneiders da Silva

P.S. E como sugestão (e até com certa ousadia) eu colocaria uma maior relação, uma maior troca entre os professores-----
possa, em determinados momentos, se colocar como pessoa, como professor nas 

suas dificuldades, como artista, como alguém que, na sua humildade, quer crescer cada dia, e não como alguém que precisa assumir uma 
posição de sabedoria cristalizada.

não administrativa / mas sensível. Que cada um

Correspondência, fevereiro, 1986 
M 00021986

Fevereiro /1986

Dear Simon Dayse, como está você? Desculpe o tempo, as ausências, o silêncio... enfim... Mas tudo isso se reduz ao sentimento 
puro e simples que habita mon coeur e que se chama afeto eterno (daqueles que são pra sempre). Por isso tens me acompanhado 
minhas últimas andanças por aí como parte dessa paisagem interna.

nessas

E cá estou, neste sul brasileiro doído pela seca, preparando-me, mais uma vez, para dar o adeus e cruzar a fronteira.
Voltei para passar o Natal com a família e transar minhas coisas por aqui (sala, alunos, exposição, etc.) e retorno ao solo porteno 

em março (fim de março iniciam as aulas por lá).

Não foi fácil deixar Buenos Aires e não está sendo fácil deixar POA, mas dessa vez, mais do que nunca, me encontrei naquela 
cidade do tango. É paixão mesmo, Simone!

Fiz um estágio ótimo na escola de lá (é uma escola de pós-graduação em Artes Plásticas) e agora ingresso como aluna regular 
para desenvolver meu projeto. Minha atividade se resume exclusivamente a frequentar um atelier de pintura sob a orientação de Juan 
Pablo Renzi (um dos pintores argentinos que integrou a representação argentina na Bienal de São Paulo).
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Minha estadia lá foi intensa, apaixonada, enfim... Me senti bem, Simone. Pintei muito e vou, pouco a pouco, configurando meu
trabalho.

Aqui a coisa também tem sido louca, intensa. Além do tempo, que é curto, tudo parece estar acontecendo junto. Muitas coisas 
pia arreglar e muitas pessoas pra curtir antes de voltar. Tudo é meio doído. As coisas, os sentimentos, as vidas de cada um nós, vão 
constituindo momentos definitivos. Será que isso significa estar ficando mais velho, mais maduro? Vejo cada um tentando seguir ou 
realizar sua própria história. Estar junto significa, agora, longos minutos de silêncio onde se estabelece a compreensão, a cumplicidade 
muda que dialoga no olhar apenas.

E assim estamos, Simone. Sinto a Karin e Renato numa situação muy pareja. (Assim como Beth, Djalmor, Neca e Cassiano, Elton, 
Bea...) Parece que todos "... más viejos y más sinceros" (como diz a Nacha Guevara).

No horizonte o futuro que é desconhecido, mas nos pertence. E cabe a nós povoá-lo de nossas vidas. E essas estão cheias de 
idas, vindas, separações, adeuses, medos y dores, mas tudo isso acontecendo nos corpos queridos dos que amamos. Cada um com suas 
cicatrizes. Todas verdadeiras. Por isso compartilhamos nosso olhar e o sorriso. E a esperança calada nos une.

É... querida, Simone, parece que a saudade me faz assim... mais ainda romântica, mais ainda metida nas "filosofias" da vida, 
enfim... mais ainda, quem sabe... heloisa.

Y... (como dizem os porteiros)

Así soy yo!

Continuo depois, tá Simone. Tô ficando com sono.

Besos / see you later!

Escritos da Artista, por ocasião da 19- Bienal de São Paulo, 
Gazeta do Sergipe, Suplemento de Arte e Literatura, 1987 
Acervo Karin Lambrecht

KARIN

A Karin é parte da minha vida e falar nela significa penetrar num universo muito vasto, infinito e particular. Onde se mistura a 
grande amiga, a mulher que eu respeito e a pintora que admiro. Enfim... Essa combinação descreve a pessoa da Karin como o movimento 
da natureza. Das coisas da natureza. Como uma 
mas não se

montanha, por exemplo, que se pode observar demoradamente, conhecer cada detalhe, 
pode dominar, porque é misteriosa e mágica. E é assim mesmo que a gente quer que seja. Acho que é a aceitação do insondável 

presente na natureza, não é? Quem sabe por aí, exatamente, é que transita a Karin pintora...

Talvez por isso o único momento em que consigo ser objetiva é em relação ao seu trabalho. Pois expressão concreta supera a 
pessoa que Karin é. Se impõe como obra e me emociona. Sinto aí a pulsação que é exclusiva do objeto estético, onde ele se faz arte.

Esse mundo que a Karin permite através dos seus conjuntos me fala de coisas profundas e primeiras; desde a materialidade 
exposta, feminina e orgânica, até a alma que essa matéria retém. E na sua concretude chega ao espiritual. Nos indica a passagem para o 
sagrado. Nos translada da condição de corpo humano para a de corpo cósmico e sensível. Onde o espírito é li É a revelação.vre.
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Caderno de anotações da artista / 
Artisfs sketchbook 
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0008 
Foto: Fábio Del Re

Caderno de anotações da artista / 
Artisfs sketchbook 
Projeto HSS Tombo / Accession number CA 0006 
Foto: Fábio Del Re

Caderno de anotações da artista / 
Artisfs sketchbook 
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0001 
Foto: Fábio Del Re

Caderno de anotações da artista / 
Artisfs sketchbook
Projeto HSS - Tombo / Accession number CA 0004 
Foto: Fábio Del Re

Escritos da Artista, excertos, sem data 
EA 0027

hoje / frio / alegrete / fronteira./ 
e este caderno / pra depositar 
meus ventos / movimentos / 
e então quero cruzar espaços / 
romper meu peito / estraçalhar 
meu solo / e esse caderno
----- e dizer o quê?
quero sim /
quero O SIM / e poder dizer 
NÃO/
e morrer
ah! sinto morrer / num extremo 
de vida / como nunca / por quê?

por quê?

[•••)

PRA QUÊ? 
SE É O MAR 
SE É O SOL

E TENHO MINHAS MÃOS / 
e tenho minhas mãos?

e caio nesta banal pseudo-
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qualquer coisa de perguntar / por quê? /

1F

É

se sangro / se dói 
se quero a água viva / mastigar 
raízes / penetrar na terra / conhecer 
a epiderme /
e naufragar num corpo / meu / 
teu / mãe / terra

MAS/

conheço o medo / e começo
medo /

e sei da guerra / e sei da
fome /

e como / e faço a digestão 
contemporânea / que me dá 
náusea /

e vivo assim / enjoada / e o 
sartre morreu /

mas foi depois /

e eu que morro antes / 
sem nem ter gritado / 
e ousado /

SER

(RS: ah! que desatinado depositar de 
lamentos)

e a menina morreu / 
aquela da TV / 
e aquela que fui /

[•••]

e hoje / dia / outro /
e eu / a mesma face /
aqui / campo / sol deitado no
horizonte / a presença constante
e máxima /

que corta ao meio / 
duas tiras de mundo 
CÉU/TERRA
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e paro / o vento pára 
a terra pára / de respirar

é pôr do sol 
é pôr de mim / 
não sobra nada / 
tudo pertence a esse instante 
de ninguém

então anoitece / anoiteço 
trajetória cotidiana 
que é minha / é tua / 
e será assim amanhã também, 

tudo vai ser igual -----

eu queria ser igual / mas, 
assim, sem angústia / como alguma 
coisa que faz parte / "o que é da 
natureza" / o horizonte tá lá — 
e ninguém vai mudar — nem o 
homem

\]/
e SOU UM SER HUMANO 
mas não aceito 
não entendo 
não sei
não me acostumo 
não aprendi 
e metamorfoseio-me no 
nada / esqueci que forma 
assumir /
NÃO DEU CERTO 
E NÃO DÁ CERTO

e tenho amigos / 
e amo / mais do que odeio / 
até o cheiro de vida /
/ esse mercadão humano /

e tem telefone /
tem números
tem endereços
tem carteira de identidade /
mas tá vazio / tá escuro / e
tenho medo / de esquecer meu
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nome / e não mereço essa grama 
molhada / nem a aurora / nem 
o pôr do sol /

e ponho no sol meu 
horizonte
e então fico assim parada 
-------- não interfiro-----

sou parte
ah! sensação incrível 
nenhum pio 
nenhum movimento

um instantinho só

escutem o espaço 
sintam a luz 
permitam o silêncio

ÊXTASE

permaneço estática

no cume de um momento 
de espaço / tempo / dor / estado / 
vida e morte.

e acho que o coração pára

porque nessas horas de esqueci
mento ninguém ousa 
ninguém nada 
senão seria doloroso demais 
viver o minuto seguinte.

[...]
e tenho saudade / 
do Baúna / aquele focinho 
molhado / aquele olhar 
que não existe em lugar 
nenhum / só nele

e daqui uns dias volto /
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e quero encontrar 
pessoas/ alguéns / 
e também não quero voltar / 
tenho medo / e não é daquilo 
que vou encontrar - não - 
é daquilo que não vou 
encontrar / daquilo que procuro / 
medo de não ter o que falta.

e cada volta, cada retomada, 
cada re / ver / re / olhar é 
distinto, né?

e me pergunto / como será 
amanhã / ? / 
como será hoje / ? 

e só vou saber amanhã

e sinto que alguma coisa 
muda / em mim / por mim / 
será meu sangue / ? / 
minha pele / ? / 
minha voz / ? /
é/
falo de uma voz mais rouca, eu 
acho / talvez mais silêncio / talvez 
mais mudez / onde será que eu 
aprendi / ? / a ser assim... / ? /

e, sabe, definitivamente não sei / 
e não quero quem saiba 
quero a ignorância dos fatos / 
quero a ignorância do mar / 
que não sabe / É / 
será porque as pessoas são 
alguma coisa quando sabem? 
eu não quero assim

assim eu não brinco mais!!

eu queria diferente / 
e vou lutar com a minha 
mão / com meu rastro pra 
que seja * / mas eu nem 
sei como começar /

ECOMO COMEÇAR/?/

tenho sede / tenho fome / quero
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respirar / e como é que eu 
vou começar / re / começar / ? /

acho que eu tinha que gritar
bem alto / tão alto que só alguns
é que vão ouvir/ assim será mais
significativo / e já faz tempo
que sinto meu grito / animal /
vegetal / natural / meus olhos
não sabem mais ver assim,
com sabedoria / acho que eu
nunca soube / me iludi / me
iludiram / olho que nem o cavalo /
aparece o branco no canto do olhar /
desconfiança / ? / medo / ? / inquietação / ? / instinto / ? /
POR FAVOR DEVOLVAM MEU
INSTINTO!

sabe, Karin, eu acho que é disso 
que falávamos / sentíamos / um 
dia / tua mão que desenha / e a
minha / nossa-----é por instinto agora /
reação natural ao meio / com o meio.

e a consciência?

ah! essa vem depois----- cada
vez me convenço mais /

e continuo / será que continuo / ? / 
ou insisto apenas no que já 
morreu / ? /

[•••]

ESTÁ CINZA O DIA 
FAZ CINZA 
E FAZ FRIO
E SOPRA O MINUANO 
AS ÁRVORES BALANÇAM COM VIGOR 
E EU TENHO AS MÃOS GELADAS 
MAS ESTOU VIVA
E O INSTANTE SE INTROSPECTA EM MIM 
ME ADENTRO PORQUE O DIA É 
CINZA/É FRIO
MAS NA COZINHA O FOGÃO AQUECE / 
É UM FOGÃO À LENHA / ENTÃO DO 
ACONCHEGO DO FOGÃO SE PERCEBE

184



MAIS AINDA O VENTO QUE SOPRA /
HOJE NÃO FUI CAMINHAR / CAÇAR /
PESCAR COM O JOCA / POR QUÊ?
NÃO SEI
E SINTO QUE O VENTO ESTÁ CADA 
VEZ MAIS FORTE / MAIS FRIO 
DECIDIDAMENTE AQUI É INVERNO /
E VOU VOLTAR PRA PORTO ALEGRE 
DENTRO DE UNS DIAS /
ENGRAÇADO É VOLTAR 
VOU PROCURAR AS PESSOAS
E DIZER OLÁ!  É O QUE
EU TENHO PRA DIZER /
OUTRAS COISAS EU SÓ VOU REVER /
VOU ENTRAR NA ESCOLA PRA BUSCAR 
MINHAS COISAS QUE FICARAM E 
VOU SENTIR QUE NÃO TENHO A VER 
COM AQUILO TUDO 
E QUANTO AO N.O. TAMBÉM FICO 
DEVENDO / NÃO SEI, ÀS VEZES, O QUE
FAÇO ALI GOSTO DAS PESSOAS /
APENAS
E TENHO QUE PENSAR O QUE FAZER 
A PARTIR DE ENTÃO / COMO FAZER / ? /
ACHO QUE VOU PARA CANELA---- PINTAR
- E DEPOIS? NÃO SEI
MAS SOU LIVRE / E VOU DEIXAR
AS COISAS ACONTECEREM EM MIM.
NÃO ME IMPORTA MAIS NADA.
AS PESSOAS CONTINUAM, DE ALGUMA 
MANEIRA, MAS EU NÃO POSSO, NÃO SEI 
MAIS/
VOU PROCURAR MEU CAMINHO /
MINHAS METADES MEUS INTEIROS 
SERÁ QUE EXISTE ALGUÉM NO 
MUNDO ASSIM / QUE QUER O 
MESMO CAMINHO?
AH! QUANTA PALAVRA! SÓ PALAVRAS 
VOU É SAIR DESSE BOLO / DESSE 
EMARANHADO DE "SENTIDOS" DE 

VOU DAR UM JEITO/
VOU CORRENDO / ENCONTRAR / 
ENCONTRAR-ME / EM ALGUÉM /
EM ALGUM HORIZONTE /
E JÁ SINTO UMA LIBERDADE 
UMA VONTADE DE AGIR / ASSIM 
LOUCAMENTE /
ENTÃO VOU /
QUE EU POSSA ENTÃO SEGUIR 
MEUS RASTROS

COISAS
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Descrevo-me: alguém que ocupa uma área física mínima - 
comporta-se na vertical (normalmente) no sentido "in" e "out" 
- e deseja um espaço azul. / Describing myself: someone zuho takes 
UP a minimum physical space - behaves vertically (normally) in the 
"in " and "out" sense - and wishes for a blue space.

Heloisa Schneiders da Silva, Coordenadas, 1979.
Foto: Marco Aurélio Schneiders da Silva 
Cortesia / Courlesy

216



PH
ft

illPiilSM
Sr!

m
' í-

m, -
lí ■%

• . .3 i? V;

' : TA» " mmw<

j*'v •>

wp:-



1955

Nasce Heloisa Schneiders da Silva, às 21 horas e 30 minutos do dia 17 de fevereiro de 1955, 
Hospital da Beneficência Portuguesa da cidade de Porto Alegre, RS, filha de João Barbosa da 
Silva e Helga Schneiders da Silva.

Sua família é composta por mais três irmãos: Marco Aurélio Schneiders da Silva, nascido 
29 de agosto de 1944, Alexandre Schneiders da Silva, nascido em 15 de julho de 1948, e Ricardo 
Schneiders da Silva, nascido em le de março de 1950.

no

em

1960

Frequenta o jardim-de-infância e o curso primário no Grupo Escolar Daltro Filho, Porto Alegre, 
RS, onde estuda até o ano de 1965.

Heloisa Schneiders da Silva ao centro 
da fotografia, acompanhada por seus 
irmãos Ricardo e Alexandre, em Canela, 
RS, c. 1957/ Heloisa Schneiders da Silva in 
the middle of the photograph, accompanied by 
her brothers Ricardo and Alexandre in 
Canela, RS, c. 1957 
Foto: Helga Schneiders da Silva

1966

Ingressa no Ginásio Estadual do Instituto Piratini, onde estuda até o ano de 1970. Lá conhece 
Beatriz Kessler Fleck e Lauranita Schertel, mais conhecidas como Bea Fleck e Neca Schertel, 
as quais vem a ter uma longa amizade.

Nesse período, costuma passar as férias com a família Fleck na Fazenda da Figueira, em Gravataí, 
RS. Durante sua vida, também passa temporadas nas fazendas de familiares em Alegrete e 
Quaraí, RS, na companhia de seu pai João Barbosa da Silva, conhecido como Joca.

com

1971

O irmão de Heloisa, Alexandre Schneiders da Silva, ingressa no curso de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1967, abandonando-o em 1971. No 
governo do General Emílio Garrastazu Médici, Alexandre é preso no dia 30 de abril de 1970, 
acusado de subversão por participar de um grupo político de orientação comunista trotskista e 
dos movimentos de oposição ao Governo Militar implantado em 1964. Alexandre é torturado e 
fica detido por dez dias nas dependências do DOPS, no Palácio da Polícia de Porto Alegre, até 
a intervenção do reitor da UFRGS, o médico Eduardo Faraco. É transferido para a penitenciária 
da "Ilha do Presídio", onde permanece até ser libertado, em meados de junho, passando a 
réu em processo judicial militar. No final de 1971, exila-se em Buenos Aires, Argentina. Em 1973, 
planeja ir para o Chile; porém, como esse país sofre um golpe de Estado, desiste desse pia 
continua residindo na capital argentina até a volta ao Brasil em 1980.

Heloisa Schneiders da Silva ingressa no Colégio de Aplicação da UFRGS, Porto Alegre, RS, onde 
cursa o ensino secundário/científico até o ano de 1973.

Heloisa Schneiders da Silva com a família 
Fleck na Fazenda da Figueira, Gravataí, 
RS, c. 1968 / Heloisa Schneiders da Silva 
with the Fleck lamily at Fazenda da Figueira, 
Gravataí, RS, c. 1968 
Cortesia / Courtesy Beatriz Fleck

ser

no e

I 1972

Realiza intercâmbio de três meses nos Estados Unidos através do programa American Fields 
Service, hospedando-se na residência de uma família no estado da Flórida.

Entre os anos de 1972 e 1981, a família de Heloisa Schneiders da Silva realiza diversas viagens 
a Buenos Aires, Argentina, em visita ao irmão Alexandre. Sobre a paixão de Heloisa p 
cidade, José Maria Francos (companheiro de Alexandre durante o exílio em Buenos Aires) 
declarou: Ela tinha paixão por Buenos [Aires]. Depois da primeira visita, ela voltou 
o seu pai e tiveram uma relação muito forte com a cidade (...) eu acho que a Helô era uma 
portena mesmo (...)".'

or essa
Heloisa Schneiders da Silva, as amigas 
Helena Lopes Gertum, Bea Fleck com a 
sua irmã gêmea Luiza e Neca Schertel, 
por ocasião da formatura do ginásio, 
Porto Alegre, RS, 1970/ Heloisa Schneiders 
da Silva, her Iriends Helena Lopes Gertum,
Bea Fleck with her twin sister Luiza and Neca 
Schertel at Junior High School graduation.
Porto Alegre, RS, 1970 
Cortesia / Courtesy Beatriz Fleck

com

Inicia seus estudos em desenho no Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, 
onde passa a ter aulas com o professor Clébio Guillon Sória (1934-1987).
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1974

Ingressa no curso de Artes Plásticas do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Passa a frequentar as aulas de Desenho e Pintura Mural, ministradas pelo professor Clébio 
Guillon Sória, no Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, ocasião em que 
conhece a artista Karin Lambrecht.

Frequenta o curso Criatividade - Educação, Tecnologia, ministrado pelo professor Tom Hudson 
e promovido pelo Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria da Educação e Cultura do 
Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, de 15 a 26 de julho.

1975
Heloisa Schneiders da Silva com um 
boneco de Elton Manganelli, Pinacoteca 
do Instituto de Artes da UFRGS, Porto 
Alegre, RS, c. 1975/ Heloisa Schneiders 
da Silva with a puppet by Elton Manganelli, 
Pinacoteca, Instituto de Artes, UFRGS,
Porto Alegre, RS, c. 1975 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0104

Em setembro, Heloisa Schneiders da Silva é diagnosticada com lúpus, uma doença crônica e 
autoimune que pode afetar diversas partes do organismo, resultando em inflamação e danos aos 
tecidos.

Frequenta o curso História da Arte Moderna: de 1880 aos tempos modernos, ministrado pelo 
professor Carlos Scarinci e promovido pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
e pela Aliança Francesa, Porto Alegre, RS, de 14 a 25 de julho.

Frequenta o curso de extensão universitária Pintura a Guache, ministrado pelo professor Frank 
Schaeffer e promovido pelo Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 06 a 10 de outubro.

Representa o corpo discente junto ao Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da 
UFRGS, Porto Alegre, RS.

É eleita vice-presidente do Centro Acadêmico Tasso Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS, gestão 1975-1976.

Trabalha como monitora do III Salão de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, RS.

Participa da Exposição Anual de 1975, coletiva dos alunos do Atelier Livre da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, apresentando um desenho mural, intitulado Fronteiras, no hall da Agência 
Central dos Correios e Telégrafos, Porto Alegre, RS, com inauguração no dia 26 de novembro e 
texto de apresentação do professor Clébio Guillon Sória.

1976

Neste ano, uma convergência de estudantes no Centro Acadêmico Tasso Corrêa inicia uma 
série de reivindicações feitas ao Instituto de Artes da UFRGS, tais como a utilização de espaços 
da universidade como ateliê também fora do horário acadêmico, melhorias da biblioteca e 
distribuição gratuita de materiais de artistas pelo instituto, entre outras. Luiz Paulo Vasconcellos, 
então diretor do Instituto- de Artes, mantém diálogo frequente com os estudantes. Há 
encontros que reúnem diversos alunos, entre eles os representantes dos três departamentos: do 
Departamento de Arte Dramática participam Paulo Flores e Elena Quintana; do Departamento 
de Música participam Arthur Nestrovski e Beatriz Fialho Gomes; do Departamento de Artes 
Plásticas, além de Heloisa Schneiders da Silva, participam Jesus Romeo Galdamez Escobar, 
Jovita Pena Sommer, Karin Lambrecht, Leopoldo Plentz, Regina Coeli Costa Rodrigues, Roberto 
Lautert, Simone Michelin e Teresa Poester. Este último grupo também participa de reuniões que 
propõem a realização de outros projetos, como o lançamento do jornal Linguagem em 1977 e do 
álbum Relinguagem em 1978. Há ainda uma atividade intensa de Arte Postal, com a organização 
de materiais e exposições "convocatórias".

Participa em janeiro de um programa de intercâmbio cultural realizado na cidade de Port St. 
Lucie, Flórida, Estados Unidos.

Regina Coeli, Karin Lambrecht, (não 
identificado), Pandolfo, Tania Moura e 
Humberto Vieira, em um bar de Porto 
Alegre, RS, na época da faculdade,
C. 1975/ Regina Coeli, Karin Labrecht, 
(unknown person), Pandolfo, Tania Moura and 
Humberto Vieira in a bar in Porto Alegre, RS, 
during college, c. 1975 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0110
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Recebe bolsa-estágio junto à disciplina de História da Arte, no Departamento de Artes Visuais 
do Instituto de Artes da UFRGS, e desenvolve, até o ano seguinte, um projeto de pesquisa e um 
album sobre a cidade de Porto Alegre em conjunto com Maria Helena Salle, sob a orientação dos 
professores Carlos Antônio Mancuso e Marilene Burtet Pieta.

Faz estágio na Escolinha de Artes da Associação Cultural dos Ex-Alunos do Instituto de A 
da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 04 de abril a 09 de setembro.

Projeta os cenários e ilustra o programa da peça teatral Bocas inúteis, uma adaptação do filme 
Vindmna, de Bunuel, dirigida por Júlio Wohlgemuth, em cartaz no auditório da Assembléia 
Legislativa, Porto Alegre, RS.

Participa da mostra de artes organizada pelo Centro Acadêmico Tasso Corrêa, Pinacoteca do 
Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participa de uma exposição coletiva que integra o Festival de Primavera de Triunfo RS 
inaugurada no dia 26 de setembro.

rtes

Heloisa Schneiders da Silva e Maria 
Helena Salle em Mendoza, na região 
Argentina da Cordilheira dos Andes, 
durante as férias de julho de 1977 / 
Heloisa Schneiders da Silva and Maria Helena 
Salle in Mendoza in the Argentinian region 
of the Coordillera of the Andes during 
vacation in July, 1977 
Foto: Karin Lambrecht 
Projeto HSS - Tombo/
Accession number FP 0108 1977

Viaja, nas férias de julho, juntamente com seu irmão Marco Aurélio Schneiders da Silva, a amiga 
Karm Lambrecht e o então casal de namorados Maria Helena Salle e Marcos Gomes de Carvalho, 
para visitar seu outro irmão, Alexandre Schneiders da Silva, que se encontra exilado em Buenos 
Aires. Durante uma semana, Heloisa viaja de trem com as amigas Karin e Maria Helena indo de 
Buenos Aires para Mendoza, na Cordilheira dos Andes. Também viajam de ônibus e de 
ate Puente dei Inca, na região da Argentina que faz divisa com o Chile.

grupo de estudantes do Instituto de Artes da UFRGS para visitar a XIV 
Bienal internacional de São Paulo, SP. Nesse evento, Heloisa vê a obra de Rubem Valentim e a 
obra de Frans Krajcberg (que o artista posteriormente retira da exposição em protesto).

Ainda por ocasiao da visita a São Paulo, Heloisa assiste, acompanhada do grupo com o qual está 
viajando, ao espetáculo Escuto Zé, inspirado no livro Escuta, Zé Ninguém!, de Wilhelm Reich, 
adaptação e atuação de Marilena Ansaldi e direção de Celso Antunes.

Durante todo o período de estudante, faz também estadas prolongadas 
da família materna na cidade de Canela, RS.

Frequenta o curso Bases Psicodinâmicas da Relação Cuidador-Cuidado, ministrado pelo 
professor Dr. Marcelo Blaya Perez e patrocinado pela Associação Encarnación Blaya - Clínica 
Pmel, Porto Alegre, RS, de 25 a 28 de abril.

Frequenta o curso de extensão universitária Desenho, a Linguagem da Visão, ministrado pela 
professora e artista norte-americana Pamela Marley Barr e promovido pelo Departamento de 
Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 29 de dezembro de 1977 a 
17 de janeiro de 1978.

Participa do I Encontro Estadual de Escolinhas de Arte, organizado pelo Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e coordenado pela SOBREART/ 
RS, Setor de Cursos/D AC e Escolinhas de Arte de Porto Alegre, RS, de 04 a 06 de maio.

Trabalha, até o ano de 1978, como professora junto à Escolinha de Artes da Associação Cultural 
dos Ex-Alunos do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Irabalha como monitora do IV Salão de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, RS.

carona

Viaja de ônibus com um

Heloisa Schneiders da Silva e Karin 
Lambrecht em Mendoza, na região 
Argentina da Cordilheira dos Andes, 
férias de julho de 1977 / Heloisa Schneiders 
da Silva and Karin Lambrecht in Mendoza in the 
Argentinian region of the Coordillera of 
the Andes during vacation in July, 1977 
Foto: Maria Helena Salle 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0107

nas

residência de primosna

Vidraça de um espaço de exposição 
fotografada por Heloisa Schneiders da 
Silva por ocasião da visita à XIV Bienal 
Internacional de São Paulo, SP, 1977 / 
Windowpane at an exhibit space photographed 
by Heloisa Schneiders da Silva during visit to the 
XIV Bienal Internacional de São Paulo, Sp 1977 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0120 Participa como artista e integrante do grupo responsável pela criação do álbum Linguagem, do 

Centro Acadêmico Tasso Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participa, juntamente Jesus Romeo Escobar, Karin Lambrecht e Simone Michelin, docom
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chamado Exercício Painel, atividade extracurricular coletiva na qual é realizada uma pintura 
sobre umas das paredes do Instituto de Artes da UFRGS sem a autorização da direção desse 
instituto, Porto Alegre, RS, no mês de setembro.

Participa da exposição coletiva dos alunos do curso de extensão universitária Desenho, a 
Linguagem da Visão, ministrado pela professora Pamela Marley Barr e promovido pelo Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participa de uma exposição coletiva, no Supermercado Calcagnotto, Caxias do Sul, RS.

1978

Gradua-se no curso de bacharelado em Artes Plásticas com habilitação em Desenho pelo Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS. No Instituto de Artes, estuda desenho com Alice Soares, 
estuda pintura com Rubens Galant Costa Cabral (1928-1987) e cursa a disciplina de Artes Visuais 

Carlos Pasquetti, tendo nutrido grande admiração por esses três artistas. O curso é concluído 
em 18 de novembro e a colação de grau acontece em 09 de dezembro, tendo como paraninfa 
Marilene Burtet Pieta, professora que teve um importante papel na formação teórica da artista.

com
Heloisa e sua mãe, Helga Schneiders 
da Silva, na casa da família no bairro 
Tristeza, em Porto Alegre, RS, c. 1978/ 
Heloisa and her mother, Helga Schneiders da 
Silva at their lamily home in Tristeza district, 
Porto Alegre, RS, c. 1978 
Foto: Ricardo Schneiders da Silva 
Cortesia / Courtesy

Grupo de amigos e colegas da universidade: na fileira de trás, da esquerda para a direita, Bea Fleck, Fernando Mendonça, 
Carmen Morales, Elena Quintana, Karin Lambrecht, Carlos Vicente Palombini, Regina Coeli, João Fernando Carvalho 
de Souza e José Flores. Na fileira do meio, Beatriz Fialho Gomes, (não identificada), Heloisa Schneiders da Silva, Elton 
Manganelli, Teresa Poester, Jovita Sommer, Simone Michelin, Cleusa Peralta e sua filha. Agachados na primeira fileira, da 
esquerda para a direita, (não identificadas as duas primeiras mulheres), Silvia Tovo, Sandra Simonis, Humberto Vieira e 
Jesus Romeo Escobar, por ocasião da formatura da artista, Porto Alegre, RS, 1978 / University friends and classmates group: in 
the back row, from the left to the right, Bea Fleck, Fernando Mendonça. Carmen Morales, Elena Quintana, Karin Lambrecht, Carlos Vicente 
Palombini, Regina Coeli, João Fernando Carvalho de Souza and José Flores. In the middle row, Beatriz Fialho Gomes, (unknown person), Heloisa 
Schneiders da Silva, Elton Manganelli, Teresa Poester, Jovita Sommer, Simone Michelin, Cleusa Peralta and her daughter. Kneeling on the First 

<the First two women, from the left to the right, are unknown), Silvia Tovo, Sandra Simonis, Humberto Vieira and Jesus Romeo Escobar atrow,
the artist's graduation, Porto Alegre, RS, 1978 
Projeto HSS - Tombo / Accession number FP 0105

Frequenta cursos de extensão universitária promovidos pelo Instituto de Artes da UFRGS, 
tais como Arte e Comunicação, Evolução Recente da Visualidade, ministrado pelo professor 
Walter Zanini, e Semiótica da Imagem, ministrado pela professora Ana Hauser Brody, ambos 
em Porto Alegre, RS.

Frequenta o seminário Aspectos do Teatro Contemporâneo, ministrado pelos professores Luiz 
Roberto Galízia, Carlos Rosset e Maria Aparecida Campiolo, promovido pelo Departamento 
de Arte Dramática do Instituto de Artes da UFRGS e pela Funarte, e o seminário Educação 
Artística: Análise de Experiências em Nível de 3U Grau, promovido pelo Instituto de Artes da 
UFRGS, ambos em Porto Alegre, RS.

Professor de pintura Rubens Galant 
Costa Cabral entregando o diploma de 
bacharel em Artes Plásticas para Heloisa 
Schneiders da Silva no Auditorium Tasso 
Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS, 
Porto Alegre, RS, 1978 / Rubens Galant 
Costa Cabral, painting professor, handing 
over the Fine Arts Bachelor Degree diploma to 
Heloisa Schneiders da Silva at the Tasso Corrêa 
Auditorium, Instituto de Artes, UFRGS,
Porto Alegre, RS, 1978 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0121
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Frequenta o segundo curso Desenho, a Linguagem da Visão, ministrado pela professora Pamela 
Marley Barr, em sua residência, Porto Alegre, RS.

Começa a trabalhar como cenógrafa, figurinista, aderecista e programadora visual de diversas 
montagens teatrais.

Integra o grupo de alunos responsável pela criação e pela impressão do cartaz padrão de 
divulgação das atividades de extensão universitária promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária da UFRGS e de outros cartazes para divulgação de eventos promovidos pela 
instituição, tais como: Expressão Corporal, Lazer e Recreação Hoje, Xilogravura e II Seminário 
de Lazer e Recreação.

Integra o grupo de alunos responsável pela criação e pela impressão em serigrafia do cartaz de 
divulgação das atividades Concerto a Dois Pianos e Grupo de Danças - Espetáculo de Dança 
Contemporânea e o grupo de alunos responsável pela criação e pela impressão em heliogravura 
d° cartaz de divulgação do Concerto de Música Contemporânea de Bruno Kiefer, todos 
patrocinados pela Funarte, Porto Alegre, RS.

Participa como artista e integrante do grupo responsável pela criação do álbum Relinguagem, 
do Centro Acadêmico Tasso Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS, com a participação de 40 
artistas e intelectuais do Brasil e do exterior, entre eles: professor Armindo Trevisan, Arthur 
Nestrovski, Carlos Asp, Carmem Morales (1953-1992), Dedé Ferlauto (1951-2007), Jesus Romeo 
Escobar, Leopoldo Plentz, Mario Rõhnelt, Milton Kurtz (1951-1996), Paulo Brusky, Teimo Lanes, 
Teiesa Poester, Vera Chaves Barcellos e Wilson Cavalcanti. O lançamento acontece na Esquina 
Democrática (esquina da Av. Borges de Medeiros e Rua da Praia), em Porto Alegre, RS, ocasião 

que fotocópias dos trabalhos constantes no álbum são distribuídas ao público gratuitamente 
no dia 13 de outubro.

Renato Heuser vestindo cartaz 
convocatório para o lançamento do 
álbum Relinguagem, Rua da Praia, Porto 
Alegre, RS, 1978/ Renato Heuser wearing a 
convocative display for the launching of 
the Relinguagem album. Rua da Praia,
Porto Alegre, RS, 1978
Cortesia / Courtesy Karin Lambrecht

em

Karin Lambrecht vestindo cartaz 
convocatório para o lançamento do 
álbum Relinguagem, porta do Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, 
1978/ Karin Lambrecht wearing a convocative 
display for the launching of the Relinguagem 
album at the UFRGS, Instituto de Artes 
entrance, Porto Alegre, RS, 1978 
Cortesia / Courtesy Karin Lambrecht

"Alunos de artes da URGS lançam álbum", 
Correio do Povo <17.10.1978), p. 12 
Cortesia / Courtesy Jornal Correio do Povo

Participa, juntamente com os alunos do segundo curso ministrado pela professora Pamela 
Marley Barr, da exposição coletiva Desenho, n Linguagem da Visão, realizada no saguão térreo do 
Instituto de Artes da UFRGS e inaugurada no mês de janeiro.

Participa, juntamente com as artistas Karin Lambrecht, Regina Ohlweiler, Silvia Cestari, Te 
I oestei, Umbelina Barreto e Vera Dones, entre outros, da exposição coletiva 
171a Aniversário do Parque Farroupilha, Porto Alegre, RS. Na ocasião, as artistas criam em público 
novos trabalhos inspirados nas pessoas e na paisagem do parque.

Elena Quintana e Heloísa Schneiders da 
Silva, de costas e logo à direita do centro 
da fotografia, durante o lançamento 
do álbum Relinguagem, Esquina 
Democrática, Porto Alegre, RS, 1978/ 
Elena Quintana and Heloisa Schneiders da Silva, 
facing back and to the right from the center 
of the photograph, during the launching of 
the Relinguagem album, "Democratic Corner", 
Porto Alegre, RS, 1978 
Cortesia / Courtesy Karin Lambrecht

resa
e comemorativa
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Realiza a exposição Depoimentos de Heloisa, promovida pela Turma Galeria de Arte na sede 
da empresa Turismo Madeira Ltda., Porto Alegre, RS, de 09 a 22 de novembro. Trata-se da 
sua primeira individual, a convite do professor Carlos Scarinci, em que apresenta cerca de 50 
desenhos divididos em cinco séries, intituladas Figuras, Guarda-Chuvas, Escola, Animais e Coisas 
Minhas, além de colagens, uma experiência em serigrafia, alguns objetos que serviram de 
modelo para sua obra e um álbum que é uma extensão de seu trabalho e no qual constam textos 
e fotografias de sua autoria. Para o texto de apresentação da mostra, Carlos Scarinci escreve: "A 
proposta desta primeira individual de Heloisa Schneiders pretende um envolvimento do público 
que vai além da mera contemplação. A mostra foi pensada não apenas em termos de distribuição 
dos trabalhos nas paredes, nem somente acumulando-se num álbum para ser folhado pelos 
visitantes, nem tampouco para reunir-se aos objetos-modelos também expostos. Pensou-se, isso 
sim, uma organização em que todos estes elementos pudessem ser intercambiáveis, criando- 
se uma dinâmica através da qual a mostra possa ser constantemente mutável, apresentando 
novas configurações não previstas com anterioridade. O espectador está convidado a fazer estas 
mudanças contribuindo com o seu ponto de vista para introduzir novas significações no todo".2 
No ano seguinte, a respeito dessa exposição, a artista declara: "Na minha primeira individual, 
em 78, senti toda a fraqueza de uma pessoa a partir cio momento em que se expõe ao público. 
Era como se estivesse ficado de repente vazia".3

Participa, juntamente com os formandos do 2° semestre do Instituto de Artes da UFRGS, da 
exposição coletiva de desenhos e gravuras Formandos'78, realizada na Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS. A abertura da exposição acontece logo 
após o ato de colação de grau, no dia 09 de dezembro.

Heloisa Schneiders da Silva, Bea Fleck 
e Beatriz Fialho Gomes em um ensaio 
fotográfico, c. 1979 / Heloisa Schneiders 
da Silva, Bea Fleck and Beatriz Fialho Gomes in 
a photographic essay, c. 1979 
Foto: Elton Manganelli 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0111

1979

Marco Aurélio Schneiders da Silva casa-se com Valquíria Tormena no dia 27 de setembro.

Gradua-se em bacharelado em Artes Plásticas com habilitação em Pintura pelo Instituto de 
Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Passa a lecionar no Instituto de Artes da UFRGS como professora colaboradora junto ao 
Departamento de Arte Dramática, ministrando a disciplina de Artes Visuais na vaga deixada 
por Carlos Pasquetti, que, na ocasião, viaja para estudar nos Estados Unidos. Heloisa Schneiders 
da Silva é considerada, conforme opinião dos alunos, uma das melhores professoras do curso de 
Artes Plásticas.4 A artista pede demissão do cargo em 19 de junho de 1980.

Heloisa Schneiders da Silva e Bea Fleck 
na Fazenda da Figueira, Gravataí, RS, 
C. 1979 / Heloisa Schneiders da Silva and 
Bea Fleck at Fazenda da Figueira,
Gravataí, RS, c. 1979 
Foto: Elton Manganelli 
Cortesia / Courtesy Beatriz Fleck
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Heloisa Schneiders da Silva ao centro 
da fotografia, na festa de casamento 
de Marco Aurélio Schneiders da Silva 
com Valquiria Tormena, Sociedade 
Beneficente de Brusque, SC, 1979/ 
Heloisa Schneiders da Silva in the middle of 
the photograph at Marco Aurélio Schneiders da 
Silva1s and Valquiria Tormena's wedding party, 
Sociedade Beneficente de Brusque, SC, 1979 
Cortesia / Courtesy Marco Aurélio 
Schneiders da Silva
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Carta de demissão manuscrita apresentada por Heloisa Schneiders da Silva ao Departamento de Artes Visuais do Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, 19de junho de 1980 / Handwritten resignation letter presented to the Federal Universityof Rio 
Grande do Sul (UFRGS) Art Institute Visual Arts Department by Heloisa Schneiders da Silva, Porto Alegre, RS, June 19th, 1980 
Projeto HSS - Tombo /Accession number M 19061980
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Recebe Diploma de Louvor do Centro Acadêmico Tasso Corrêa do Instituto de Artes da UFRGS 
pelo mérito do conjunto de suas iniciativas artísticas em 03 de setembro.

Participa, juntamente com Ana Torrano, Karin Lambrecht, Regina Coeli, Simone Michelin e Vera 
Chaves Barcellos, da criação do Espaço N.O. - Centro Alternativo de Cultura, em Porto Alegre, 
RS, o qual integra até o ano de 1980. Situado na Galeria Chaves, no centro da cidade, o Espaço 
N.O. promove a discussão, experimentação e difusão de propostas artísticas de vanguarda 
através de cursos, palestras, exposições, concertos musicais, teatro, cinema, eventos multimídia, 
performances e outras manifestações renovadoras em termos de linguagem.

Frequenta o curso de desenho ministrado pela artista Carmela Gross no Espaço N.O., 
Porto Alegre, RS.

Assume, juntamente com Karin Lambrecht e Humberto Vieira, a responsabilidade pela 
cenografia, pelos figurinos e pela concepção do cartaz e do programa da peça O Schmurz 
ou Os Construtores de Império, de Boris Vian, direção de Ezequiel Capellini Filho, produção 
do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes e da Pró-Reitoria de Extensão da 
UFRGS, Porto Alegre, RS.

Realiza, juntamente com Humberto Vieira, Maria Luiza Carvalho da Rocha e Sandra Simonis, o 
planejamento gráfico para a peça Antígona, de Sófocles, adaptação de Sérgio Silva e Luiz Paulo 
Vasconcellos, direção de Luiz Paulo Vasconcellos, em cartaz no Teatro Renascença, Porto Alegre, 
RS, de 05 de outubro a 11 de novembro.

Edita e publica em xerox Coordenadas, um diálogo escrito em parceria com Karin Lambrecht 
durante estadia na casa de sua família em Canela, RS.

Participa como artista e integrante do grupo responsável pela criação do álbum Relinguagem II, 
Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participa como expositora da 2" Mostra de Arte Postal e integra o grupo organizador, formado 
por Bea Fleck, Humberto Vieira, Karin Lambrecht, Simone Michelin e Teresa Poester. Amostra 
reúne mais de 200 artistas de diversas partes do mundo, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, 
Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Tem uma participação ativa, durante esse período, em circuitos nacionais e internacionais de 
Arte Postal, tais como Mohammed, Gênova, Itália; Banana Productions, São Francisco, CA, EUA; 21’ 
Festival de Inverno da UNICAMP, Recife, CE; Other Books and So, Amsterdã, Holanda; Commonpress, 
original da Polônia; Exposición Internacional de Arte Correo, San Salvador, El Salvador.

Participa da exposição coletiva Feira de Rio Pardo como aluna representante do Instituto de Artes 
da UFRGS, Rio Pardo, RS.

Participa da exposição coletiva Rio Pardo: até quando?, que alerta para a preservação da cidade 
como patrimônio histórico e cultural, juntamente com 11 artistas que participaram da Feira de 
Rio Pardo, RG Galeria de Artes, Porto Alegre, RS, inaugurada no dia 21 de maio. Na ocasião, os 
artistas apresentam, além de suas obras, textos que denunciam a destruição da cidade. O texto 
de Heloisa Schneiders da Silva diz o seguinte: "Eu andei pelas ruas, eu morri, como algumas 
casas, eu sentei nas mesas do café gaúcho. E eu desenhei. E eu tive conflitos. E eu me perguntei 
o que fazer, o que fizeram. E eu me senti triste pela manhã, e eu me senti feliz naquela tarde. E 
eu desenhei, e falei, e ouvi... E vi a procissão. E vi as pessoas. E tentei pensar. E tentei sentir. E 
tentei me ver fazendo alguma coisa, lá ou aqui, não importa. E nada começa lá. E nada termina 
aqui, neste momento. Meus ventos nesta noite - porque são 23h - querem dizer da pessoa que 
existiu em Rio Pardo durante três dias".5

Participa da exposição coletiva Pelotas: uma tradição revivida, que denuncia a destruição da 
arquitetura da cidade e é incorporada aos atos que dão início às festividades da IX Semana de 
Pelotas, hall da Prefeitura Municipal de Pelotas, RS, inaugurada no dia Ia de julho.

Participa de exposição coletiva em que são apresentados o acervo da galeria e os trabalhos

Alexandre Schneiders da Silva com sua 
irmã Heloisa e Beatriz Fialho Gomes, na 
época de sua volta para Porto Alegre, 
RS, início da década de 1980 / Alexandre 
Schneiders da Silva with his sister Heloisa and 
Beatriz Fialho Gomes during the time of his 
retum to Porto Alegre, RS, early 1980s 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0106

Cartaz de divulgação da programação 
do Espaço N.O., Porto Alegre, RS, 1980/ 
Espaço N.O. program advertising pôster,
Porto Alegre, RS, 1980
Cortesia / Courtesy Arquivo da Fundação
Vera Chaves Barcellos
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desenvolvidos em Pelotas por ocasião da exposição Pelotas: uma tradição revivida, RG Galeria de 
Artes, Porto Alegre, RS.

Participa do III Salão de Arte de Pelotas, organizado pela 5a Delegacia de Educação e coordenado 
por Nelson Abott de Freitas, Pelotas, RS, de 19 a 26 de outubro.
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1980

Seu irmão Alexandre Schneiders da Silva retorna para Porto Alegre após um exílio de 9 anos 
na Argentina.

Um de seus desenhos ilustra o convite da exposição de partituras do compositor argentino 
Alejandro Oyuela, intitulada Partituras 1980. Esse desenho também serviu de base para uma das 
composições de Alejandro, Espaço N.O., Porto Alegre, RS, de 24 a 28 de novembro.

Participa da exposição coletiva Arte xerox de Porto Alegre, Espaço N.O., Porto Alegre, RS.

Participa da Exposição coletiva do Espaço N.O., Galeria de Arte Clube Juvenil, Caxias do Sul, RS.

Realiza a exposição individual Diário de Bordo, em que são apresentados caligrafias e desenhos 
e é promovido um debate sobre os trabalhos expostos com a presença da artista, Espaço 
N.O., Porto Alegre, RS, de 16 a 27 de junho. "Minha referência está no 'experienciar' situações 
quaisquer - um fato / uma paisagem / um pensamento - e traduzi-las numa impressão visual 
/ gráfica / e que seja direta / e que seja simples / - seja a palavra / seja o traço / seja a cor - e, se 
possível, seja poesia''.6

Participa da exposição coletiva Labirinto... Passagem/Abordagem, juntamente com Ana Torrano, 
Carlos Wladimirsky, Mário Rõhnelt, Regina Coeli, Ricardo Argemi, Rogério Nazari e Simone 
Michelin, em que cada um dos artistas cria seu ambiente, Espaço N.O., Porto Alegre, RS, de 30 
de junho a 04 de julho.

Participa de exposição coletiva com os artistas integrantes do Espaço N.O., em promoção 
conjunta entre a Divisão de Cultura da Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Porto 
Alegre e o Espaço N.O., Centro Municipal de Cultura, Porto Alegre, RS, de 02 a 22 de setembro.

Participa do XII Salão Nacional de Artes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, MG, de 
dezembro de 1980 a janeiro de 1981. Recebe o prêmio Projeto Intervenção Urbana por criação 
coletiva de Andarilha, como integrante do Grupo N.O., juntamente com os artistas Ana Torrano, 
Carlos Wladimirsky, Mário Rõhnelt, Milton Kurtz, Regina Coeli, Rogério Nazari e Teimo Lanes. 
O trabalho, realizado coletivamente, consiste em se criar um sistema de rede com pequenos 
pedaços de tecido colorido amarrados uns aos outros de forma espontânea pela comunidade 
local, em alguns espaços públicos da cidade. No ano seguinte, Heloisa recria o trabalho na 
companhia do artista Teimo Lanes, junto à população do centro da mesma cidade.

£ÍÁTÍ0 tfc "BORDO
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Convites desenhados por Heloisa 
Schneiders da Silva para a exposição 
Diário de bordo, Espaço N.O., Porto 
Alegre, RS, 1980 / Invitations drawn by 
Heloisa Schneiders da Silva for the Diário 
de bordo exhibit, Espaço N.O.,
Porto Alegre, RS, 1980
Projeto HSS - Tombo / Accession number
CT 0009 e/and CT 0010

1981

Viaja, no mês de maio, para os Estados Unidos, inicialmente para Miami, Flórida, onde 
realiza uma visita à família americana com a qual conviveu por três meses no ano de 1972. Em 
seguida, viaja para a Filadélfia, onde fica por várias semanas em visita ao seu irmão Ricardo 
Schneiders da Silva (na época estudante bolsista da Fullbright, cursando Pós-Graduação em 
Comunicação na Temple University School of Communication and Arts e hoje professor do 
curso de Comunicação da UFRGS). Ele reside próximo aos melhores museus da cidade, o que 
leva Heloisa a fazer longas visitas ao Museu de Arte da Filadélfia (Philadelphia Museum of 
Arts), que possui um dos mais importantes acervos da obra de Marcei Duchamp. O contato 
com a obra do artista causa-lhe um profundo impacto, e Heloisa mostra-se impressionada 
com O Grande Vidro (The Large Glass). No Museu Rodin, que possui a maior coleção de obras 
do artista fora de Paris e que hoje faz parte do complexo administrado pelo Museu de Arte da

Vista da exposição Diário de bordo, 
Espaço N.O., Porto Alegre, RS, 1980, 
com dois desenhos de Heloisa Schneiders 
da Silva e duas cadeiras que fazem parte 
da composição / Viewofthe Diário de bordo 
exhibit, Espaço N.O., Porto Alegre, RS, 1980 
with two drawings by Heloisa Schneiders da 
Silva and two chairs, which are part of 
the composition
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo/
Accession number FDO 0187
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Filadélfia, torna-se visitante habitual e produz, nesse período, dezenas de esboços e estudos a 
partir das esculturas do acervo. Naquele período, viaja também a Nova York.

Viaja com seu irmão Ricardo Schneiders da Silva dos Estados Unidos para a Europa, passando 
pela cidade de Bruxelas e, posteriormente, por Amsterdã. Realiza diversas visitas ao Museu Van 
Gogh (Van Gogh Museum) e ao Museu Rembrandt (Museum het Rembrandthuis). Em seguida, 
visita o amigo e cineasta Ulrich Stein em Hamburgo e segue para a cidade de Bonn, então capital 
da Alemanha Ocidental, para encontrar sua amiga Neca Schertel.

Hospeda-se em Bonn no apartamento de Gilmar Mendes e Rosa Schertel, irmã de Neca Schertel. 
Durante essa estadia, realiza uma pintura na vidraça de uma das janelas do apartamento que 
pode ser vista tanto de dentro quanto de fora da residência. Sobre a experiência realizada por 
Heloisa Schneiders da Silva, Gaudêncio Fidelis escreveu: "Essa dupla face coincide 
intenções adotadas em suas pinturas desde o início e com frequência retomadas, nas quais 
frente e verso possuem igual importância. Talvez aqui a artista tenha realizado a definitiva 
síntese da gênese de sua pintura: aquela entre dentro e fora, frente e costas e transparência 
como espaço de mediação".7

Viaja posteriormente para Paris, onde se hospeda com seu irmão Ricardo Schneiders da Silva 
e sua amiga Neca Schertel na residência de Ana Luiza Azevedo, partindo em seguida, na 
companhia de Neca Schertel, para uma viagem de ônibus e de carona pelo norte da Itália. Da 
Itália, Neca e Heloisa viajam por quatro dias no convés de um barco até chegarem à Grécia. 
Heloisa retorna a Paris, passando pela antiga Iugoslávia, enquanto sua amiga segue viagem 
para a Inglaterra.

Volta a hospedar-se na residência de Ana Luiza Azevedo em Paris no mês de agosto. Passadas 
algumas semanas, sofre sua primeira grande crise sistêmica de lúpus, sendo atendida por 
antigo colega e médico Jorge Kalil, que na época faz residência em Paris. Somente após 30 dias é 
autorizada a viajar de volta ao Brasil, necessitando de ajuda para se locomover.

Nasce sua sobrinha Elisa Tormena da Silva, filha de seu irmão Marco Aurélio Schneiders da 
Silva e de Valquíria Tormena da Silva, no dia 14 de julho, em Porto Alegre, RS.

Heloisa realiza, como ela mesma denomina, "pesquisas de campo/observações/natureza",8 
juntamente com Bea Fleck e Elton Manganelli na Fazenda da Figueira, Gravataí, RS.

com as

Detalhe da intervenção realizada 
juntamente com Teimo Lanes no centro 
de Belo Horizonte, MG, onde os artistas 
recriam o trabalho Andarilha, 1981 / 
Detail of the intervention carried out with Teimo 
Lanes in downtown Belo Horizonte. MG, where 
the artists recreate the work Andarilha, 1981 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FDO 0221

seu

Heloisa Schneiders da Silva realizando 
uma pintura na vidraça de uma janela 
do apartamento de Gilmar Mendes e 
Rosa Schertel, em Bonn, Alemanha, 
1981/ Heloisa Schneiders da Silva creating a 
windowpane painting on Gilmar Mendes' 
and Rosa ScherteTs apartment in Bonn, 
Germany, 1981
Foto: Ricardo Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo / Accession number 
FDO 0181 e/ and FDO 0185

Pesquisas de campo/observações/natureza, realizadas por Bea Fleck, Elton Manganelli e Heloisa 
Schneiders da Silva, Fazenda da Figueira, Gravataí, RS, 1981 / On site research/observations/nature 
carried out by Bea Fleck, Elton Manganelli and Heloisa Schneiders da Silva, Fazenda da Figueira, Gravataí, RS. 198 / 
Foto: Elton Manganelli
Projeto HSS - Tombo / Accession number FD 0002
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É responsável pelo cenário e pelos figurinos da peça infantil O que seria do vermelho se não fosse o 
azul, do grupo de teatro Depois do Arco-Íris, direção de Roberto Oliveira, Porto Alegre, RS.

Participa, em ação conjunta com Maria Beatriz de Abreu Fialho, Jovita Sommer e Simone 
Michelin, do lançamento de uma campanha pela libertação do artista plástico salvadorenho e 
ex-colega Jesus Romeo Galdámez Escobar- na época figura importante no contexto estudantil 
do Instituto de Artes - preso em El Salvador com um grupo de arte-postalistas. Entre outras 
manifestações, o grupo monta uma exposição com os trabalhos deixados por Escobar em Porto 
Alegre e outros enviados de El Salvador, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Artistas Gaúchos Contemporâneos, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, São Paulo, SP. •

Participa da exposição coletiva Artistas Gaúchos no Paraná, Sala Miguel Bakun, Teatro Guaíra, 
Curitiba, PR, de 01 a 19 de julho.

Participa da exposição coletiva Desenhos, juntamente com os demais integrantes do Espaço N.O., 
Porto Alegre, RS, de 13 a 30 de outubro.

1982

Nesse ano é publicado o livro Espaço N.O. 7979-1982: eventos e artistas atuantes, com auxílio do 
MEC/SEC e da Funarte, com lançamento no Espaço Livros e Artes, Porto Alegre, RS, no dia 
05 de outubro.

É responsável pela criação dos cartazes de divulgação da escola de inglês Lollypop, 
Porto Alegre, RS.

Participa da exposição Âmbula ou a misteriosa caixa-paisagem, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, de 09 de junho a 09 de julho, ocasião em que apresenta 
a obra Âmbula - A Caixa, criação coletiva com desenhos da artista, poesias de Maria Helena 
Weber e ambientação e planejamento gráfico de Humberto Vieira. Essa obra foi concebida a 
partir do desejo de transformar o primeiro livro de poesias de Maria Helena em um objeto 
mais amplo, no qual a poesia estivesse impregnada em seu objeto de transporte. O lançamento, 
no MARGS, dos 500 exemplares assinados foi comentado por Heloisa: "Como expor a caixa 
em um determinado espaço, se o que ela contém são textos poéticos? Esta era a nossa grande 
indagação. Para tanto, fizemos, no dia da inauguração, todo um trabalho que contou inclusive 
com a presença de um bailarino. Nos demais dias, temos vários exemplares destas caixas à 
disposição dos visitantes, porque é justo que as pessoas que eventualmente venham a adquirir 
o objeto possam antes conhecê-lo, manipulá-lo. Sabemos que corremos um eventual risco de 
perda de algumas de suas peças, mas isto faz parte da proposta: em última análise, significará 
o consumo literal do texto poético e do objeto artístico. A proposta, de qualquer maneira, tenta 
concretizar a tridimensionalidade da poesia que também buscamos através da própria caixa, 
salientando, por outro lado, um aspecto que nos parece fundamental: o lúdico, a revelação, 
a curiosidade premiada de quem abrir a caixa e for descobrindo-criando as coisas que nela 
existem. Evidentemente, há uma pré-organização de quem criou e colocou os objetos na caixa, 
mas esta ordem passa a transformar-se e recriar-se no momento em que a pessoa que a abrir 
for retirando os objetos-poemas de dentro da caixa. Neste sentido é que a vemos como um 
ritual, mas um ritual dessacralizador, um processo de nascimento de coisas e sentimentos e 
descobertas que podemos pressupor, mas jamais programar".9

Participa como artista convidada da exposição coletiva ARTEDER'82: Muestra Internacional de 
Arte Gráfico, na qual apresenta dois desenhos, Bilbao, Espanha, de 19 de março a 04 de abril.

Participa da exposição coletiva 2" Jovem Arte Sul América/Brasil Sul, Museu de Arte de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC, inaugurada no mês de maio.

Participa da 1“ Mostra de Arte da Semana Acadêmica, com a participação de alunos e professores,

Antonio Holfeldt, "Âmbula ou a 
misteriosa caixa-paisagem", 
Caderno Especial, Correio do Povo 
(13.06.1982), p. 10.
Cortesia / Courtesy Jornal Correio do Povo

O cineasta Jorge Furtado dirigindo a 
artista Simone Michelin, por ocasião 
do evento Porque Sim - Fragmentos de 
Multimedia, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli,
Porto Alegre, RS, 1982 /
Filmaker Jorge Furtado directirg the artist 
Simone Michelin, during the Porque Sim - 
Fragmentos de Multimedia event, Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre, RS, 1982 
Foto: Fernando Limberger 
Cortesia / Courtesy
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em realização conjunta entre o Departamento de Comunicação Social e o Departamento de 
Artes Visuais da UFRGS, vinculada à III Semana Acadêmica, Salão de Festas da Reitoria da 
UFRGS, Porto Alegre, RS, de 25 de outubro a 05 de novembro. Fieloisa apresenta a obra Âmbula 
-A Caixa, realizada juntamente com Maria Helena Weber e Humberto Vieira.

Participa de Porque Sim - Fragmentos de Multimedia, trabalho de multimídia coletivo e composto 
por exposição de camisetas pintadas e serigrafadas pelos artistas, videoperformance, 
publicações, projeções de slides, gravação de fita cassete e feira de impressos em geral, 
juntamente com Mara Alvares, Renato Heuser, Simone Michelin e a participação dos artistas 
convidados e colaboradores Ana Noethen, Carla Storchi, Carlos Pasquetti, Fernando Limberger, 
Maria Helena Lopes e Rosana Marques, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre, RS, de 17 de novembro a 15 de dezembro.

Participa do V Salão Nacional de Artes Plásticas, tendo sido selecionada na categoria Proposta 
com Âmbula - A Caixa, realizada juntamente com Maria Helena Weber e Humberto Vieira. 
Comissão de seleção formada por Adriano Aquino, Anna Letycia, Fábio Magalhães, Marcelo 
Nitsche, Vicente di Pérsio e Walmir Ayala. Evento promovido pela Funarte sob a coordenação 
da Delegacia do Ministério da Educação do RS, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ, de 
30 de novembro de 1982 a 16 de janeiro de 1983. As obras selecionadas são expostas ao público 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, de 25 a 29 de agosto.

Participa do I Salão de Desenho de Bento Gonçalves, organizado pela Secretaria Municipal da 
Educação e Cultura de Bento Gonçalves, coordenação de João Bez Batti e Ari B. Lorandi, Bento 
Gonçalves, RS, de 04 a 19 de dezembro. Recebe o prêmio de segundo lugar.

Carlos Pasquetti, ao centro da fotografia, 
por ocasião do evento Porque Sim - 
Fragmentos de Multimedia, Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre, RS, 1982 / Carlos Pasquetti, 
in the middle of the photograph, during the 
Porque Sim - Fragmentos de Multimedia, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli, Porto Alegre, RS, 1982 
Cortesia / Courtesy Simone Michelin

Fernando Limberger e Heloisa Schneiders 
da Silva, por ocasião do evento Porque 
Sim - Fragmentos de Multimedia,
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 1982 / 
Fernando Limberger and Heloisa Schneiders 
da Silva during the Porque Sim - Fragmentos 
de Multimedia event, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli,
Porto Alegre, RS, 1982 
Foto: Simone Michelin 
Cortesia / Courtesy

1983

Ilustra o livro Lili inventa o mundo, de Mário Quintana, publicado pela Editora Mercado Aberto, 
Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Quinze Desenhistas Gaúchos, Toque Final Casa de Arte, 
Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva e itinerante Arte Gaúcha Hoje, organizada pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, com a participação de 28 artistas selecionados por uma 
comissão formada por Ado Malagoli, Liana Timm, Luiz Inácio Medeiros, Marilene Burtet Pieta, 
Plinio Bernhardt e Roberto Pimentel, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto 
Alegre, RS, de 17 de março a 10 de abril; Galeria Oswaldo Goeldi, Brasília, DF; Pavilhão da 
Bienal, São Paulo, SP. Heloisa participa com a 
com

obra Âmbula - A Caixa, realizada juntamente 
Maria Helena Weber e Humberto Vieira, saudada pelo então diretor do MARGS, Roberto 

Pimentel, como a obra mais inquietante dentre as participantes da mostra.10
f'

auivftN
Participa como artista convidada da V Mostra do Desenho Brasileiro, Sala de Exposições do Teatro 
Guaíra, Curitiba, PR, inaugurada no dia 10 de agosto. Recebe o Prêmio Aquisição Paranatur.

Participa da exposição coletiva e itinerante Aspectos da Arte Gaúcha Hoje, organizada pela 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Porto Alegre, RS, Grêmio dos Subtenentes e 
Sargentos, Cruz Alta, RS, de 12 a 21 de agosto; Galeria Van Gogh, Hotel Manta, Pelotas, RS, 
de 02 a 13 de setembro; Clube Comercial, Santana do Livramento, RS, de 11 a 18 de outubro; 
Centro Cultural, Uruguaiana, RS, de 24 a 28 de outubro; Centro Cultural, Alegrete, RS, de 08 
a 15 de novembro.

Lili iNvfwr
o Mundo

Livro Lili inventa o mundo, de Mário 
Quintana, com ilustrações de Heloisa 
Schneiders da Silva, 1983 / Lili inventa o 
mundo, book by Mário Quintana, illustrated 
by Heloisa Schneiders da Silva, 1983 Participa do projeto Três Processos de Trabalho, juntamente com Karin Lambrecht e Michael 

Chapman, Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, de 21 de novembro a 02 de dezembro. O evento 
constitui-se de uma mostra com obras dos três artistas, workshops proferidos por cada 
debate coletivo. Na ocasião, Heloisa ministra a oficina Exercícios Gráficos, que aborda as 
possibilidades do manuseio de materiais diversos que permitam experimentação, expressão e 
reflexão. Simultaneamente ocorre a exposição de fotografias Artistas em seu ateliê, elaborada por

um e
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Erika Kiffl, em que são apresentadas imagens de diversos artistas em seu ambiente de trabalho, 
entre eles Gerhard Richter, Joseph Beuys, Raimund Girke e Rupprecht Geiger.

Michael Chapman, artista e amigo de Heloisa, assim define aquele período em um depoimento 
sobre a artista: "Início da década de 80: o desejo de ampliar o tamanho dos suportes para 
pintura seguia uma tendência da vanguarda mundial, de criar um espaço físico imergente e 
ressoante com o corpo do observador. Dessa forma, o processo de criação favorece a superação 
da narrativa literária, em prol da liberdade proporcionada pelo movimento gestual. Pois bem, 
a carência de materiais artísticos de boa qualidade, os altos impostos cobrados sobre o preço 
dos produtos importados (fato vigorosamente condenado por Iberê Camargo) implicou a busca 
de materiais alternativos e procedimentos novos: tintas industriais, pigmentos secos - terras 
vermelhas, óxidos de ferro e pó Xadrez. O que dizer acerca dos suportes? Não conseguíamos 
enxergar a razão entre a largura e a altura das telas prontas, disponibilizadas pelo comércio 
local. Conduzimos oficinas nas quais discutíamos a importância de pensar o processo criativo. 
Construímos e ensinamos a construir os quadros grandes, o negócio era trabalhar o espaço 
físico e psicológico dos processos e materiais. Os dias pertenciam à problemática do trabalho de 
cada um de nós, mas a noite pertencia às idéias e propostas, o chá como a cerveja -relaxados, 
surgiam as trocas e as discussões. Porto Alegre, 1983: Heloisa, Karin e eu fizemos um evento 
no Instituto Goethe (Três Processos de Trabalho), a integração de ateliês abertos que ocuparam os 
espaços do prédio. Durante dez dias empenhamos os processos de criação de nosso ofício, e 
entre alunos e debates tivemos uma exposição".11

Cuondo se trabojo 
nohaytiempo 
paramon...
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Matéria sobre o poeta Mário Quintana 
na qual estão reproduzidas algumas 
ilustrações de Heloisa Schneiders da Silva 
para o livro Lili inventa o mundo, Revista 
Brasil / Cultura, n. 54, ano IX (dezembro 
1984), p. 30-31 / Magazine article about poet 
Mário Quintana in which some oí Heloisa 
Schneiders da Silva's illustrations for the book 
Lili inventa o mundo are shown 
Cortesia / Courtesy Revista Brasil / Cultura

1984

Orienta aulas de desenho no curso Tempo, observação e consciência no gesto gráfico e pictórico, 
com início em 28 de agosto, promovido e realizado na Obra Aberta - Centro de Atividades 
Artísticas, espaço idealizado por Martin Streibel e Daniela Adams no qual se propõe aos alunos 
uma participação ativa e colaborativa, Porto Alegre, RS. "[...] cada gesto-pensamento-intenção já 
faz (é) o trabalho e acresce-o de expressividade. [...] Desenhar é, talvez, configurar num espaço 
(plano ou não) o resultado do exercício de todos os nossos sentidos e capacidades. [...] O trabalho 
de ateliê pode ser um exemplo de liberdade. Não haverá atrás-da porta um juiz. Não existe uma 
moral para a técnica, estilo, emoção, etc. Existe, sim, uma lei essencial e básica - a honestidade. 
Destruir, refazer, fazer, desfazer-se do já conquistado e arriscar no desconhecido são condições 
básicas. A vida é o nosso material. Reagir é um verbo".12

Apresenta uma conferência sobre as técnicas desenvolvidas em seu trabalho artístico para os 
alunos do Curso de Especialização em Artes Plásticas - Suportes Científicos e Práxis, promovido 
pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS, em 27 de setembro.

Passa a dividir com a artista Karin Lambrecht o espaço A Sala, localizado na Av. Protásio 
A4ves, em Porto Alegre, RS, onde ambas orientam aulas de reflexão e práxis de pintura. A Sala 
teve seis alunos durante seus dois anos de atividade: os artistas Elida Tessler, Gisela Waetge, 
Herbert Bender, Moacir Guis, Ricardo Trigo e Salvio Daré (1963-1996). Em um texto de 1985, 
Elida Tessler escreveu sobre a dinâmica desse espaço: "Karin e Heloisa haviam planejado seus 
cursos de modo integrado, convergindo na ideia de intercâmbio de alunos e reformulação do 
conceito de curso: o aluno teria a responsabilidade total sobre a continuidade do seu trabalho 
- a apropriação dos elementos constituintes de uma atividade de ateliê (produção de arte): 
organização do tempo; conhecimento e organização do material; conhecimento e seleção das 
formas de abordagem em desenho e pintura; questionamento constante sobre o ato de pintar e/ 
ou desenhar; reflexões acerca do significado deste trabalho para cada um. Além destes fatores, 
há uma forte preocupação com a veiculação desta produção artística, seja sob forma de salões, 
exposições, mostras ou eventuais reuniões com convidados especiais".13

Divide, até o ano seguinte, lugar de trabalho na casa onde vivem Karin Lambrecht, sua filha e, 
nas temporadas em que viaja a Porto Alegre enquanto é estudante "Meisterschüler" do Prof. 
Tajiri na H.D.K. em Berlim, Michael Chapman. A casa, localizada no bairro Higienópolis, em

Cartaz do projeto Três Processos de 
Trabalho, Instituto Goethe, Porto Alegre, 
RS, 1 983 / Três Processos de Trabalho pôster, 
Goethe Institute, Porto Alegre, RS, 1983 
Cortesia / Courtesy Instituto Goethe

Vista da oficina ministrada por Heloisa 
Schneiders da Silva em Três Processos 
de Trabalho, Instituto Goethe, Porto 
Alegre, RS, 1983 / View of the dass taught 
by Heloisa Schneiders da Silva in Três Processos 
de Trabalho, Goethe Institute,
Porto Alegre, RS, 1983 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FD 0050
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Porto Alegre, RS, pertencia a Ida Haessler (1899-1989), avó de Karin, e proporcionou a Heloisa 
Schneiders da Silva um espaço no qual podia trabalhar e receber aulas de espanhol de seu 
irmão Alexandre, já que ela estava preparando-se para viver em Buenos Aires. É no pátio desse 
ambiente que a artista vem a fotografar, ao ar livre, uma série de seus trabalhos e também onde 
é registrada a fotografia que ilustra o convite de sua exposição individual realizada na Galeria 
Tina Presser nesse ano.

Cria estampas para as camisetas da Griffe OSPA, relacionadas à campanha OSPA para todos 
nós, juntamente com Clara Pechansky, Isabel de Castro, José Carlos Moura, Mario Rõhnelt e 
Milton Kurtz, Porto Alegre, RS.

Participa da Bienal do Livro do Artista, Centro de Arte Y Comunicación, Buenos Aires, Argentina, 
na qual apresenta, em parceria com Karin Lambrecht, o livro visual Terra... yecho a mano.

Participa do evento de inauguração do Centro de Cultura de São Lourenço do Sul, RS, com uma 
pintura sobre a areia. O evento, realizado em fevereiro e com a duração de um único dia, conta 
com a participação de diversos artistas que realizam suas performances individuais usando, em 
sua maioria, a paisagem local como suporte.

Realiza exposição individual de desenhos e pinturas, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS, de 
09 a 30 de maio. Na mesma ocasião, realizam individuais simultâneas as artistas Mara Alvares 
e Karin Lambrecht. Também acontece um encontro com o público, quando as três artistas 
falam sobre seus processos de criação e suas experiências pessoais. "As iniciativas de renovação 
estética são ainda muito individuais e esporádicas, não servindo como ponto de referência. Não 
vejo crescimento do interesse das instituições de ensino de arte para essas linguagens nem a 
atuação constante de grupos, que se autoconsomem e acabam, restando só o registro, como é o 
caso do Espaço N.O.".14

Ambiente de A Sala, espaço onde são 
orientadas aulas de reflexão e práxis de 
pintura por Heloisa Schneiders da Silva e 
Karin Lambrecht, Porto Alegre, RS,
C. 1 984 / A Sala, space where Heloisa 
Schneiders da Silva and Karin Lambrecht teach 
both reflective and practical painting classes, 
Porto Alegre, RS, c. 1984 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0101

Heloísa Schneiders da Silva ao fundo e 
Elida Tessler, sua orientanda, no espaço 
A Sala, Porto Alegre, RS, c. 1984 / Heloisa 
Schneiders da Silva in the background and Elida 
Tessler, her student, in the space A Sala,
Porto Alegre, RS, c. 1984 
Foto: Karin Lambrecht 
Cortesia / Courtesy

Convite da exposição Heloisa Schneiders da Silva, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS, 1984 / Heloisa
Schneiders da Silva's exhibit mvitation, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS, 1984
Foto: Karin Lambrecht
Cortesia / Courtesy Galeria Tina Zappoli

Participa da exposição coletiva Arte Morde, acompanhada por debate, juntamente com Cynthia 
Vasconcellos, Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto, Mara Alvares, Maria Lucia Cattani, Marijane 
Ricacheneisky, Mauro Fuke e Michael Chapman, organizada por Elcio Rossini, Fernando 
Limberger e Katia Prates, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto 
Alegre, RS, de 22 de outubro a 1B de novembro.
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1985

Muda-se para Buenos Aires, Argentina, onde passa a residir até o ano de 1992.

Passa a frequentar, a partir de setembro desse ano, a Escuela Superior de Bellas Artes de La 
Nación "Ernesto de La Cárcova", onde, até o mês de novembro, faz estágio prático de pintura 
sob a coordenação do professor Juan Pablo Renzi, pintor contemporâneo que integrou a 
representação argentina na Bienal de São Paulo desse ano. No decorrer desse período, solicita 
ingresso como aluna regular para desenvolver um projeto de aperfeiçoamento no curso de Pós- 
Graduação em Pintura, no qual é aceita e estuda sob a orientação do mesmo professor até o ano 
de 1988. Juan Pablo Renzi foi-lhe indicado como orientador por um conselho de professores e 
pela direção da escola, a partir de uma análise dos trabalhos da artista em pintura, com vistas 
a uma orientação coerente em termos de tendências plásticas. Heloisa descreve seu plano 
de estudos a ser desenvolvido nessa instituição: "O assunto de dissertação ou tese seria, em 
resumo, a busca de compreensão do que envolve e determina o gesto pictórico: tendo já, como 
ponto de partida, que essa consciência está diretamente ligada com a profunda relação entre o 
'fazer' e as reflexões daí provenientes. Acredito que a prática intensa, profunda e bem orientada 
amplia, abre perspectivas na compreensão do universo que nos rodeia (remontando a Einstein). 
E pretendo configurar esta questão no que diz respeito à expressão artística. É ser cobaia do 
próprio aprendizado. Eu me proponho a pintar, antes de mais nada, e então ser e entender o 
significado do artista e do homem - através da própria expressão (uma vez que essa expressão 
é concebida como arte)".15

A artista Ana López assim define aquele período em um depoimento sobre a artista: "A escola 
foi muito importante nesses tempos - a ditadura estava terminando e o corpo docente sendo 
reorganizado, os novos professores eram artistas com uma obra e uma trajetória (na ditadura, a 
escola funcionava com professores mumificados, não com artistas). Tínhamos como professores 
Juan Carlos Distefano, Norberto Gomez e Maria Juana Heras Velasco em escultura, em pintura 
haviam vários, como Luis Felipe Noé, Alejandro Puente e Juan Pablo Renzi. Ensinava-se 
cenografia, cerâmica, fotografia, História da Cultura, História da Arte, enfim, muitas coisas, mas 
o mais importante é que éramos tratados como jovens artistas em formação, não como alunos. 
Tínhamos que ter projetos, ou pelo menos uma ideia do que queríamos e pensávamos. Conheci 
a Helô no ano de 1986, ela já havia entrado no ano anterior. Podia-se escolher as disciplinas 
com as notas que tirávamos no exame de ingresso. Rapidamente nos familiarizamos. Helô 
havia machucado um dedo e este havia se infectado, então a acompanhamos ao hospital de 
clínicas para que fosse atendida por um médico e ficou internada por quase dois meses. Então 
ficamos irmãos desde o começo, Feliciano [Centurión] e eu a acompanhamos nesses meses sem 
saber muito bem o que se passava, rapidamente contatamos o médico de Heloisa no Brasil, 
mas ela acabou sendo adotada por um grupo de médicos daqui [de Buenos Aires], como vocês 
bem sabem, Heloisa cativou a todos sem fazer nada além de ser ela mesma, doce e inteligente. 
Estudávamos na mesma sala de pintura, éramos mais ou menos em doze alunos. Renzi se uniu 
a nós rapidamente, passávamos o dia inteiro na escola, e no ano seguinte já nos mudamos para 
morar juntas. Feliciano tinha o ateliê [em San Teimo], e nós vivíamos e trabalhávamos juntas 
nesse mesmo espaço. Foram anos maravilhosos".16

Elida Starosta Tessler apresenta a monografia A formação do artista plástico - repercussões de uma 
proposta: A Sala como um campo de possibilidades para a disciplina de Teoria e Metodologia do 
Ensino nas Artes Plásticas do Curso de Especialização em Artes Plásticas - Suportes Científicos 
e Práxis do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS.

Participa, em parceria com Karin Lambrecht, da elaboração de um out-ãoor instalado na 
esquina das ruas Nilo Peçanha e Carazinho, chamado O sangramento de Laura Ida Rambrosso, por 
ocasião da Festa da Mudança - Vem Brasil, coordenada pelo gabinete do deputado Ruy Carlos 
Ostermann, do PMDB, em comemoração à vitória de Tancredo Neves nas eleições presidenciais, 
que marca o fim da ditadura no país e conta com a participação de outros 28 artistas divididos 
em 10 equipes, Porto Alegre, RS.

Obra fotografada por Heloisa Schneiders 
da Silva no pátio da casa onde vivem 
Karin Lambrecht, sua filha Yole C. K. 
Lambrecht Chapman e, ocasionalmente, 
Michael Chapman, Porto Alegre, RS,
C. 1984 / Work photographed by Heloisa 
Schneiders da Silva in the courtyard of 
lhe house where Karin Lambrecht, her 
daughter Yole C. K. Lambrecht Chapman and, 
occasionally, Michael Chapman live,
Porto Alegre, RS, c. 1984 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FDO 0212

Heloisa Schneiders da Silva realizando 
uma pintura sobre a areia, nas margens 
da praia da Lagoa dos Patos, por ocasião 
da inauguração do Centro de Cultura de 
São Lourenço do Sul, RS, 1984 /
Heloisa Schneiders da Silva creating a painting 
on the sand at Patos Lagoon shore during 
São Lourenço do Sul's Cultural Center 
inauguration, RS, 1984 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number PA 0001 24/56

O pai de Heloisa Schneiders da Silva, 
João Barbosa da Silva, com sua neta 
Elisa Tormena da Silva, na casa da Rua 
Landel de Moura, bairro Tristeza, Porto 
Alegre, RS, 1985 / João Barbosa da Silva, 
Heloisa Schneiders da Silva' father, with his 
granddaughter Elisa Tormena da Silva at the 
home on Landel de Moura Street, Tristeza 
district. Porto Alegre, RS, 1985 
Cortesia / Courtesy Marco Aurélio 
Schneiders da Silva
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Participa da exposição coletiva Pintura Brasileira, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Rever 84, que apresenta desenhos e pinturas dos 11 artistas 
que expuseram na galeria durante o ano de 1984, entre eles, além de Heloisa Schneiders da 
Silva: Arlindo Daibert, Fernando Baril, Iberê Camargo, Karin Lambrecht, Luiz Paulo Baravelli, 
Manfredo de Souza Neto, Mara Alvares, Maria Lídia Magliani, Paulo Houayek e Rubens 
Gerchman, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS, de Ia a 15 de fevereiro.

Participa da exposição Os olhos do gato que ouvem, juntamente com Karin Lambrecht, Galeria 
Macunaíma/Funarte, Rio de Janeiro, RJ, de 25 de fevereiro a 15 de março, através de uma seleção 
para ocupação desse espaço. Na ocasião, as artistas apresentam também um texto crítico de 
Laura Ida Rambrosso, personagem fictícia criada por elas. Na época, Paulo Herkenhoff é diretor 
do Instituto Nacional de Artes Plásticas (INAP) da Funarte.

Participa da exposição coletiva Desenhos, juntamente com Ana Alegria, Carlos Wladimirsky, 
Mário Rõhnelt, Milton Kurtz e Rogério Nazari, organizada por Mário Rõhnelt e Milton Kurtz, 
Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo, Capela Santa Luzia, 
Vitória, ES, de 16 de abril a 05 de maio.

Rio em festa com arte em cada canto
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1986Frederico Morais, "Rio em festa 

com a arte em cada canto", Artes 
Plásticas, Segundo Caderno, O Globo 
(24.02.1985), p. 08 
Agência O Globo

Passa a realizar viagens mais frequentes a Porto Alegre, RS, preocupada com a saúde de seu pai, 
João Barbosa da Silva, auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado.

Integra o Grupo Sapucai, radicado em Buenos Aires e formado por mais quatro pintores, além 
de Heloisa Schneiders da Silva: as argentinas Amalia Romero, Ana López e Lucia de Jesus e o 
paraguaio Feliciano Centurión (1962-1996).

Gisela Waetge e Elida Tessler utilizam o ateliê de Karin Lambrecht enquanto esta se encontra na Millay Colony for the 
Arts, no estado de Nova York, por ocasião da bolsa que recebeu para Artist in Residence, nos Estados Unidos. Em sentido 
horário, a partir do lado esquerdo superior da foto: Flavio Kiefer, Elton Manganelli, Bea Fleck, Bernardo Fleck Manganelli, (não 
identificada), Heloisa Schneiders da Silva, Gisela Waetge, Pedrinho Waetge Kiefer, Edson Souza com Luiza Waetge Kiefer no 
colo, Elida Tessler e Moacir Luis, durante um almoço em setembro de 1986 / Gisela Waetge and Elida Tessler use Karin Lambrechfs 
studio, while she is at Millay Colony for the Arts in the State ofNew York. in the United States, as a result of the Artist in Residence scholarship she 
received. Clockwise. from the upper left side of the photograph: Flavio Kiefer, Elton Manganelli, Bea Fleck, Bernardo Fleck Manganelli, (unknown 
person), Heloisa Schneiders da Silva, Gisela Waetge, Pedrinho Waetge Kiefer, Edson Souza with Luiza Waetge Kiefer on the lap. Elida Tessler and 
Moacir Luis during a lunch in September, 1986 
Cortesia / Courtesy Karin Lambrecht

Elida Starosta Tessler, sob a orientação da professora Icleia Borsa Cattani, apresenta a monografia 
de conclusão de curso Tornar visível: questões da representação na pintura atual de Heloisa Schneiders 
da Silva para o Curso de Especialização em Artes Plásticas - Suportes Científicos e Práxis do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS.
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Elida Starosta Tessler e Solange Couto Uflacker apresentam a monografia Vamos passear na 
floresta enquanto Seu Lobo não vem. Tá pronto Seu Lobo? - Floresta como construção formal da fase 
gráfica abstrata até o encontro da expressão plástica na pintura de Heloisa Schneiders da Silva através da 
figura do lobo para o Curso de Especialização em Artes Plásticas - Suportes Científicos e Práxis 
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Pinturas, juntamente com os demais integrantes do Grupo 
Sapucai: Amalia Romero, Ana López, Feliciano Centurión e Lucia de Jesus, Fondo Nacional de 
Las Artes, Buenos Aires, Argentina, de 03 a 14 de setembro.

Realiza exposição individual de pinturas e estruturas A Terra de Bernardo e Maria, Galeria Tina 
Presser, Porto Alegre, RS, de 06 a 30 de setembro. Ocorrem, simultaneamente, a exposição de 
pinturas do artista chinês Hsiao Chin e o lançamento de camisetas criadas por Beto Zambonato 
que trazem estampas de serigrafia criadas e impressas por Heloisa. Nessa ocasião, ela declara: 
"Estas visões eu enfrento pintando. E pinto a terra de Bernardo e Maria; essa terra onde habitam 
os seres nascidos de minhas paixões, dos meus fantasmas e das minhas cores. Uma terra que 
poderia ser de todos ou que não será de ninguém. Como a fantasia".17 No ano seguinte, a respeito 
dessa sua fase, a artista escreve: "Este trabalho tem se caracterizado pela pintura a óleo executada 
sobre tela e sobre estruturas (por mim denominadas 'pinturas-objeto') confeccionadas com 
galhos, madeira e metal em dimensões variadas. A concepção de tais estruturas não pressupõe 
nenhuma ideologia regida pela intenção de romper o convencional. São assim concebidas e 
configuradas respondendo muito mais a uma necessidade puramente subjetiva e plástica, onde 
predomina o desejo de falar de um mundo mágico e espiritual. As formas são e se movem em 
nome desse desejo. Num primeiro momento da investigação nasceram os habitantes da 'Terra 
de Bernardo e Maria'. [...] São telas e estruturas (paisagens e seres) que compõem um mundo 
lírico e fantástico, caracterizado por superfícies cheias de tensão, feito pele (tela) que cobre esses 
corpos de galhos e madeiras".18 ,

Cartaz da exposição coletiva Pinturas, 
Fondo Nacional de Las Artes, Buenos 
Aires, 1 986 / Pôster for the group exhibition 
Pinturas, Fondo Nacional de Las Artes,
Buenos Aires, 1986
Cortesia / Courtesy Fondo Nacional de Las Artes
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A

Vista da exposição coletiva Pinturas, 
Fondo Nacional de Las Artes, Buenos 
Aires, 1986/ Viewof Pinturas, Fondo 
Nacional de Las Artes, Buenos Aires, 1986 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FDO 0068

Heloisa Schneiders da Silva, Sérgio Lulkin 
e Ricardo Schneiders da Silva, durante 
a abertura da exposição A terra de 
Bernardo e Maria, Galeria Tina Zappoli, 
Porto Alegre, RS, 1986 / Heloisa Schneiders 
da Silva, Sérgio Lulkin and Ricardo Schneiders da 
Silva during the opening of A terra de Bernardo 
e Maria, Galeria Tina Zappoli,
Porto Alegre, RS, 1986
Cortesia / Courtesy Galeria Tina Zappoli

Vista da exposição A terra de Bernardo e Maria, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 1986 / View of the exhibit A terra de
Bernardo e Maria, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 1986
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0201

1987

O pai da artista, João Barbosa da Silva, vem a falecer no dia 27 de julho, aos 73 anos de idade 
(15/06/1914-27/07/1987). Heloisa e sua mãe tornam-se pensionistas do Instituto de Previdência 
do Estado do RS (1PE), o que lhes propicia uma relativa estabilidade financeira. A doença e o
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Passa a morar junto com Ana López no ateliê de Feliciano Centurión onde cada
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Fachada do ateliê do bairro San Teimo 
Buenos Aires, c. 1990 / Façade of the stúdio 
m San Teimo distnct, Buenos Aires, c. 1990 
Cortesia / Courtesy Ana López

iw*t por Karin Lambrecht a participar do CONEXUS/CONNECTIONS, projeto de

i~Sl=í====HHeloísa Schneiders da Silva no ateliê 
do bairro San Teimo, Buenos Aires, em 
frente a uma de suas pinturas, c. 1992 / 
Heloisa Schneiders da Silva at the studio in San 
Teimo disctrict, Buenos Aires, in front of one of 
her paintings, c. 1992 
Projeto HSS-Tombo/
Accession number FP 0122
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EL TIEMPO DE LOS ESPÍRITUS 
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mergentes, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires,

Espado CgStrUtUras El liemP° de los Espíritus Plateados, Galeria

3Ss^S£EHS3
prateada, de 'metálico' e surgem os 'escudos'. DeDo^rdáT’ ° ** ^ natureza

esituadoZl^a^

^^“lÍmroTua^PabTt d° ^ Ad° de
saber porque certas estruturas de Heloisa e

como

HELOISA SCHNEIDERS DA SILVA ver
I5a! 27 de marzo de 1988

Cartaz da exposição El Tiempo de los 
Espiritus Plateados, Galeria Espado 
Joven, Centro Cultural Ciudad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1988 / Pôster of the 
exhibit El Tiempo de los Espíritus Plateados, 
Galeria Espado Joven, Centro Cultural Ciudad 
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1988 
Cortesia / Courtesy Centro Cultural Recoleta
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Convite da exposição coletiva Tres x 7res, 
Centro de Arte y Comunicación, Buenos 
Aires, Argentina; Museo Paraguayo 
de Arte Contemporâneo, Assunção, 
Paraguai; Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS,
1988 / Tres x Tres group exhibition invitation. 
Centro de Arte y Comunicación, Buenos 
Aires. Argentina; Museo Paraguayo de Arte 
Contemporâneo, Assunção, Paraguai; Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli,
Porto Alegre, RS, 1988
Cortesia / Courtesy Centro de Arte y
Comunicación
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Heloisa Schneiders da Silva ao lado de uma das caixas de transporte de suas obras, por ocasião 
da montagem da exposição coletiva Tres x Tres, Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, 
Assunção, 1 988 / Heloisa Schneiders da Silva next to one ofthe craters containing her work during the group 
exhibition Tres x Tres set up, Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, Assunção, 1988 
Foto: Ana López
Projeto HSS - Tombo / Accession number FP 0057

Vista da exposição coletiva Tres 
x Tres, Museo Paraguayo de Arte 
Contemporâneo, Assunção, 1988/ 
View of the group exhibition Tres x Tres, 
Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, 
Assunção, 1988 
Foto: Heloisa Schneiders da Silva 
Cortesia / Cortesy Ana López

Melga Schneiders da Silva, Feliciano Centurión, Heloisa Schneiders da Silva, Alexandre Schneiders 
da Silva e Ana López na abertura da exposição coletiva Tres x Tres, Museo Paraguayo de Arte 
Contemporâneo, Assunção, 1988 / Helga Schneiders da Silva, Feliciano Centurión, Heloisa Schneiders da 
Silva, Alexandre Schneiders da Silva and Ana López at the opening of the group exhibition Tres x Tres, Museo 
Paraguayo de Arte Contemporâneo, Assunção, 1988 
Cortesia / Courtesy Ana López

Participa da exposiçcão coletiva 1981 Sétimo Aniversário 1988, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, 
RS, de 02 a 30 de dezembro.

Heloisa Schneiders da Silva, o professor 
e pintor Juan Pablo Renzi, Feliciano 
Centurión, a esposa de Renzi e Ana 
López na abertura da exposição 
coletiva Tres x Tres, Centro de Arte y 
Comunicación, Buenos Aires, 1988/ 
Heloisa Schneiders da Silva, professor and 
painter Juan Pablo Renzi, Feliciano Centurión, 
Renzi's wife and Ana López at the opening of 
the group exhibition Tres x Tres, Centro de Arte 
y Comunicación, Buenos Aires, 1988 
Cortesia / Courtesy Ana López

1989

Participa de uma comunicação durante o I Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas, 
juntamente com Ana López e Fernando Centurión, e sugere a presença dos artistas Luis Felipe 
Noé e Juan Pablo Renzi, com coordenação de José Luiz do Amaral e Míriam Avruch, Assembléia 
Legislativa do RS, de 27 a 28 de julho. Segundo José Luiz do Amaral, Heloisa colaborou
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ativamente na viabilidade dos eventos subsequentes realizados nos anos de 1989, 1990 e 1996, 
em Porto Alegre, RS.22

Participa da exposição coletiva Artists Exchange Program, que reúne parte dos acervos das 
Galerias Tina Zappoli (Porto Alegre, RS) e Saramenha (Rio de Janeiro, RJ).

As obras da artista que fazem parte do acervo da Galeria Tina Zappoli são expostas por ocasião da 
individual de Daniel Senise que acontece no local, inaugurada no mês de maio, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Arte Sul-89, realizada por ocasião do I Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas e integrada ao 35° aniversário do MARGS, com coordenação de 
José Luiz do Amaral e Míriam Avruch, comissão de seleção formada por Armindo Trevisan, 
Blanca Brites, José Luiz do Amaral, Marilene Burtet Pieta e Milton Couto, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, de 26 de julho a 20 de agosto.

Participa da exposição coletiva realizada por ocasião do I Encontro Latino-Americano de Artes 
Plásticas, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, de 26 de julho a 09 de agosto, quando são 
exibidas obras dos artistas representados pela galeria.

Participa da exposição coletiva Homenagem a Stockinger 70 anos, Galeria Tina Zappoli, Porto 
Alegre, RS, de 02 a 30 de dezembro.

QUARTADO

l -■1

Cartaz da exposição coletiva Quartado, 
Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, Santa 
Maria, RS; Instituto Goethe, Porto Alegre, 
RS; Galeria do vestíbulo da Prefeitura 
Municipal de Pelotas, RS, 1990 / Quartado 
group exhibition pôster, Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemão, Santa Maria, RS; Goethe 
Institute, Porto Alegre, RS; Pelotas City Hall 
Lobby Gallery, RS, 1990 
Cortesia / Couitesy Instituto Goethe 1990

Alexandre Schneiders da Silva falece em casa, com o apoio da família e dos amigos, aos 41 anos, 
no dia 05 de maio, em decorrência de complicações causadas pelo vírus da AIDS.

Participa da exposição coletiva Galeria Tina Zappoli Anos 90 - Aos Nossos Artistas, Galeria Tina 
Zappoli, Porto Alegre, RS.

Expõe trabalhos recentes no Espaço Oficina das Oficinas de Arte, Museu de Arte de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC, de 29 de março a 18 de abril. No mês seguinte, a artista Ana 
López expõe no mesmo espaço, que tem, na época, o artista Carlos Asp como curador. "Nos 
consideramos um pouco nômades, ou talvez 'aventureiras', ou talvez mesmo livres para 
responder em primeiro lugar, sempre, a uma direção interna de expressão".23

Participa da exposição coletiva Quartado, juntamente com Gisela Waetge, Karin Lambrecht e 
Regina Coeli, organizada por Michael von Engelhardt, Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, 
Santa Maria, RS, de 19 de junho a 06 de julho; Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, de 25 de julho a 
30 de agosto; Galeria do Vestíbulo da Prefeitura Municipal de Pelotas, RS, de 13 de setembro a 05 
de outubro. Carlos Scarinci assina o texto de apresentação da mostra: "Heloisa Schneiders, mais 
reflexiva, percorre os subterrâneos da emoção, onde fluem os rios da dor, da paixão e seu sol 
interior. Suas telas são de terra, minerais e cor, aceitando ainda outros elementos, dilacerando-se 
na sua abertura para mundos em mutação".2'*

Participa da exposição coletiva Superfícies Iluminadas, juntamente com Ana López, Feliciano 
Centurión e Juan Pablo Renzi, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, de 03 a 26 de 
agosto. Na ocasião, os artistas criam obras de grandes dimensões, interferindo uns nas obras dos 
outros em um processo coletivo. Essa ação é registrada em um documentário de Rafael Filipelli, 
no qual se pode ver Heloisa preparando suas tintas: "[Estou] tentando aproximar-me de um azul. 
Eu gosto dessa parte da cozinha da pintura. Tem que ser um azul e não outro",25 afirma a artista.

Heloisa Schneiders da Silva, por ocasião 
da montagem da exposição coletiva 
Superfícies Iluminadas, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, 1990 / Heloisa 
Schneiders da Silva during the Superfícies 
Iluminadas group exhibition set up, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires, 1990 
Video Rafael Filipelli 
Projeto HSS-Tombo/
Accession number V 0002

Vista da exposição coletiva Superficies 
Iluminadas, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, 1990 / View of the Superficies 
Iluminadas group exhibition, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, 1990 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number PA 0002 8/12 verso

1991

Participa do Prêmio Gunther, Buenos Aires, Argentina.

Participa da exposição coletiva Atelier Livre 30 Anos - Alunos Artistas, em comemoração aos 30 
anos do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que integra o V Festival de Arte 
Cidade de Porto Alegre, RS, de 02 a 16 de julho.
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Participa da exposição coletiva Prelúdio, juntamente com Ana López e Feliciano Centurión, 
Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, Argentina, inaugurada no dia 09 de agosto.

Participa da exposição coletiva multimídia Dando color al fruto, que reúne teatro, dança, 
performance e vídeo, com a instalação La casa de la mujer Pies Negros, Parakultural New Border, 
Buenos Aires, Argentina, inaugurada no dia 29 de novembro.

1992dal 3 al 26 da ago»lo da 1990

Ana López/Feliciano Centurión 
Juan Pablo Renzi/Heloísa Schneiders Falece o artista Juan Pablo Renzi, orientador da artista durante seus estudos em Pintura na Escuela 

Superior de Bellas Artes de La Nación “Ernesto de La Cárcova", em Buenos Aires, aos 51

Escreve texto para o convite da exposição de Gustavo Annarumma, Buenos Aires, Argentina, 
que ocorre entre 11 de dezembro de 1992 a 31 de janeiro de 1993.

Participa da exposição coletiva 1992, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, de 10 de abril a 31 
de maio.

Participa da exposição coletiva 500 Anos de Represión, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 
Argentina, de 06 a 23 de agosto.

SUPERFÍCIES
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Regressa a Porto Alegre e passa a dividir ateliê com a artista Gisela Waetge, no bairro Petrópolis, 
até meados de 1994.

Falece a amiga e artista Regina Coeli, também em decorrência do lúpus. Regina foi colega de 
Heloisa no Instituto de Artes da UFRGS entre os anos de 1974 e 1978 e integrou o grupo que 
elaborou a viabilidade da criação do Espaço N.O. - Centro Alternativo de Cultura em 1979. 
Carlos Scarinci escreveu sobre o trabalho da artista na época da exposição Quartado, realizada 
em 1990: “Regina Coeli, de volta de tempds na Espanha, com uma obra imaginativa, envolvente, 
onde o espectador, multiplamente estimulado não mais contempla: participa do espaço 
ambivalente que o questiona. Em questão, como percebe a si mesmo e o mundo das relações de 
forma, cor, luz, som, ar e mais estímulos".26

Ministra o curso Entre o Desenho e a Pintura, no evento Cursos & Oficinas de Verão, Instituto 
Estadual de Artes Visuais, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS. Também integr 
o evento os artistas Heloisa Crocco, Jailton Moreira, Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto e 
Mauro Fuke.

Participa de exposição coletiva, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, inaugurada no dia 
28 de abril.

Participa da exposição coletiva Archipiélago, juntamente com Ana López e Feliciano Centurión, 
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto 
Alegre, RS, de 29 de junho a 18 de julho. Na época, Gaudêncio Fidelis é diretor do MAC-RS. 
“O nosso Archipiélago é uma reunião de pessoas, idéias e sentimentos. [...] Em determinados 
momentos, o que une os nossos trabalhos são as mesmas dúvidas e os mesmos temores".27

Participa da exposição coletiva Projeto Presença, juntamente com Félix Bressan, cujo objetivo é 
evidenciar uma obra significativa de artistas atuantes no circuito local, Saguão do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, de 05 a 31 de outubro.

Cartaz da exposição coletiva Superfícies 
Iluminadas, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, 1990 / Superfícies Iluminadas 
group exhibition pôster, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, 1990 
Cortesia / Courtesy Centro Cultural Recoleta
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Anúncio da Galeria Tina Zappoli 
divulgando os artistas de seu acervo, 
entre eles Daniel Senise, Heloisa 
Schneiders da Silva, Iberê Camargo, Lia 
Menna Barreto, Mauro Fuke, Michael 
Chapman e Renato Heuser, Galeria 
Revista de Arte, n. 24(1991), p. 13/
Tina Zappoli Gallery's announcement identifying 
the artists on its collection, among them Daniel 
Senise, Heloisa Schneiders da Silva, Iberê 
Camargo, Lia Menna Barreto, Mauro Fuke, 
Michael Chapman and Renato Heuser 
Cortesia / Courtesy Galeria Tina Zappoli

1994

Volta a residir no bairro Tristeza, zona Sul de Porto Alegre, onde viveu com a sua família, 
adquirindo, na Rua José Gomes, n1-’ 113, um apartamento que se torna também o seu ateliê.
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Passa a dedicar-se à equitação. Sempre teve paixão pelos animais, especialmente por cavalos e 
cães, tendo adotado muitos deles no decorrer de sua vida e dedicando-lhes enorme compaixão.

Ministra oficina de pintura na Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Águas de Março - Homenagem a Tom Jobim e Elis Regina, Museu de 
Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS, 
de 21 de março a 23 de abril.

Participa de exposição coletiva, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, inaugurada no dia 
27 de abril.

Realiza, juntamente com Karin Lambrecht, uma exposição de pinturas na Igreja Martin Luther 
em prol da restauração do local como espaço cultural, Porto Alegre, RS, de 03 a 12 de junho. 
Na ocasião, Heloisa diz que "um museu, em geral, é um local de excessos. [...] uma igreja é um 
espaço de meditação e silêncio, em que a obra de arte pode respirar mais".28

Participa da exposição coletiva Contemporâneos: Figura e Abstração, juntamente com Eduardo 
Vieira da Cunha, Elton Manganelli, Guilhermo A.C., Mário Rõhnelt, Milton Kurtz, Milton 
Würdig, Paula Mastroberti, Ubiratã Braga e Wilbert, Alencastro Guimarães Galeria de Arte, 
Porto Alegre, RS, de 25 de julho a 20 de agosto.

Participa de Experiências Plásticas no Campus - Um Atelier Aberto, projeto realizado sob a forma 
de ateliê aberto e exposição coletiva juntamente com Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto, 
Marta Biavaschi, Mauro Fuke e Michael Chapman, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
São Leopoldo, RS, de 24 de outubro a 04 de novembro, com a concepção da professora Cristina 
Soliani. Heloisa, além de apresentar uma pintura sobre tecido com a representação de uma 
baleia no hall do Centro de Geologia, ministra uma palestra e orienta uma oficina. A artista, 
que recebe ajuda dos alunos para completar esse trabalho, declara: "Isso é quase uma poesia 
gráfica, algo como um canto da terra, embora a baleia seja um animal do mar. [...] Foi uma 
experiência positiva porque vim para realizar uma atividade com liberdade e de alguma maneira 
me relacionar com o grupo humano que compõe esse lugar".29 A diretora e roteirista Marta 
Biavaschi realiza o documentário Experiências Plásticas no Campus, que registra as atividades dos 
artistas envolvidos nesse projeto.

Cartaz da exposição coletiva 
Archipiélago, Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do 
Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, 
Porto Alegre, RS, 1993/Archipiélago 
group exhibition pôster, Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de 
Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS. 1993 
Cortesia / Courtesy MAC-RS

Uma versão artística do Mercosul
O MAC mugua haic apceiçio de imat do Bard. Arjjcnàm c PaoguM

3sg£‘

j£ SSS5?S: £55
íâ*

Eduardo Veras, "Uma versão artística do 
Mercosul", Segundo Caderno, Zero Hora 
(29.06.1993), p. 3 
Cortesia / Courtesy Jornal Zero Hora

Heloisa Schneiders da Silva montando sua obra e sendo filmada por Marta Biavaschi por ocasião do projeto Experiências 
plásticas no Campus - Um atelier aberto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, 1994 / Heloisa Schneiders 
da Silva setting up her work and being filmed by Marta Biavaschi during the Experiências plásticas no Campus - Um atelier aberto. Universidade
do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS. 1994
Cortesia / Courtesy Marta Biavaschi

238



Realiza exposição individual na Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, de 24 de novembro 
a 24 de dezembro. Na mesma 
individual simultânea.

ocasião, o artista e amigo Renato Heuser realiza exposição

1995

Ministra a oficina O Pensamento na Pintura por ocasião dos Cursos de Verão, a convite da 
Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, no Atelier Livre da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, entre os dias 02 e 13 de janeiro.

Participa do Arte al Sur - 1 Encuentro de Arte Contemporâneo 1995, seção de análise teórica dos 
temas mais significativos em torno da problemática da arte, da cultura e da sociedade, através de 
seminários, mesas-redondas e conferências, organizado pela Universidad de Buenos Aires, pela 
Organización de Estados Iberoamericanos e pela Secretaria de Cultura de La Munidpalidad 
de La Ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, de 31 de 
outubro a 19 de novembro.

Heloísa Schneiders da Silva e uma de 
suas éguas, na escola de equitação em 
Porto Alegre, RS, 2004 / Heloísa Schneiders 
da Silva and one of her mares at the equitation 
school in Porto Alegre, RS, 2004 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0123

Participa da exposição coletiva Organismos, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Gesamtkunstwerk, juntamente com Karin Lambrecht, Lia Menna 
Barreto, Mauro Fuke e Michael Chapman,.Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, de 17 de agosto a 
16 de setembro. Na ocasião, acontece o lançamento de Actio, um documentário gravado em 16 
mm e transposto para vídeo que aborda o processo criativo desses artistas, com roteiro e direção 
de Marta Biavaschi. Nessa exposição, Heloisa apresenta duas pinturas: A Terra e O Rio, ambas 
fixadas sobre uma parede de pedra, em um espaço de grande circulação próximo às atividades 
administrativas e aos elevadores, local habitualmente ocupado por cartazes. Segundo o texto 
crítico de Icleia Borsa Cattani que acompanha a exposição, a mostra joga com o conceito de 
obra de arte total de forma particular, uma vez que os artistas propõem intervir no cotidiano 

dos usuários desse Instituto colocando as obras em espaços não convencionais, integrando-as 
aos espaços que as acolhem, ressignificando-os, além de fazer com que o processo de criação 
esteja presente através da exibição de um vídeo que apresenta os artistas e a elaboração das suas 
obras presentes na exposição, "sublinhando a importância do processo para melhor penetrar no 
mistério da obra (não para desvendá-lo)".30

IiT-f

Participa como representante brasileira da Exposicion de Pintores e Escultores Contemporâneos, 
categoria Pintura em exposição individual, que integra o evento Arte al Sur -1 Encuentro de Arte 
Contemporâneo 1995, quando acontecem mais de 100 exposições individuais e simultâneas com 
cada artista convidado, os quais dispõem de um espaço para expor sua obra, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, Argentina, de 31 de outubro a 19 de novembro. Para o catálogo dessa 
exposição, o então diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais e do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, José Luiz do Amaral, escreve sobre o trabalho da artista: "Suave 
e consistente seriam adjetivos para qualificar os trabalhos de Heloisa Schneiders da Silva. 
Neles, a relação entre a cor e a superfície se estabelece como diálogo entre a consciência e a 
emoção. A expressividade que surge das vibrações luminosas ou de sua contenção é sempre 
dosificada e se estrutura como um amplo movimento que assinala o caminho da contemplação 
e da reflexão. Mais que pelos atributos que podemos lhe atribuir, valem por sua densa e 
substantiva presença".31

Participa da exposição coletiva Pura Pintura e Desenhos de Pintores, realizada por ocasião da 
entrega do Prêmio Iberê Camargo instituído pela Câmara Municipal de Porto Alegre à artista 
Karin Lambrecht. Participam da exposição, juntamente com Heloisa Schneiders da Silva, os 
artistas Alfredo Nicolaiewsky, Fernando Gugel, Gisela Waetge, Karin Lambrecht, Marija 
Ricacheneisky, Mário Rõhnelt, Michael Chapman, Milton Kurtz, Paula Mastroberti e Richard 
John, Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, RS, de 07 de novembro a 04 de 
dezembro, com curadoria de Gaudêncio Fidelis. Heloisa participa com as obras Rio Vermelho, de 
1994, e dois desenhos sem título de 1994 e 1995, respectivamente.

na

Heloisa Schneiders da Silva com um de 
seus cães / Heloisa Schneiders da Silva with 
one ot her dogs 
Projeto HSS-Tombo/
Accession number FP 0008

ne
Luisita, adotada por Heloisa Schneiders 
da Silva e trazida de Buenos Aires para 
Porto Alegre / Luisita, adopted by Heloisa 
Schneiders da Silva and brought to Porto Alegre 
from Buenos Aires 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0124
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1996

Morre o artista e amigo Feliciano Centurión, em decorrência de complicações causadas pelo 
vírus da AIDS. O historiador de arte Jorge López Anaya escreveu que suas obras "[estavam] 
identificadas com a crise da oposição binária entre o 'feminino' e o 'masculino', e com a 
concepção contemporânea da diferença múltipla e heterogênea dos sexos. Nos últimos tempos, 
se 'apropriava' das artesanias domésticas das mulheres trabalhadoras da sociedade patriarcal 
de seu país, como o tecido de crochê e de nanduti com motivos decorativos de margaridas, 
estrelas do mar e polvos. Alguns de seus trabalhos foram realizados com simples fragmentos de 
cobertores de lã comum, com acabamento em seda rocha ou violeta. Tudo bordado com motivos 
decorativos e com frases de caligrafia ingênua: 'Cresce a compaixão em meu coração', 'Que em 
nossas

GALERIA TTNA ZAPPOLI
ANIVERSÁRIO 1994

RENATO HEUSER 

HELOÍSA SCHNEIDERS
almas não entre o temor' e 'A morte é parte inquietante de meus dias' são alguns desses 

escritos, caracterizados pela simplicidade interior. Centurión reinventa as relações emocionais 
ligadas a sexualidade e alude à enfermidade e à morte. Também se refere, em tom similar, ao 
mundo do privado no contexto do amor, da sociedade e da angústia".32
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Convite da exposição individual 
simultânea à do artista Renato Heuser, 
Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS,
1 995 / Individual exhibit invitation which took 
place at the same time as artisfs Renato Heuser, 
Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 1995 
Cortesia / Courtesy Galeria Tina Zappoli

Integra a Comissão Examinadora do Concurso Público ny 303 - Instrutor de Artes Plásticas, 
como avaliadora da prova prática na área de pintura, organizado pela Secretaria Municipal de 
Administração de Porto Alegre, RS.

É responsável pela criação e pela realização de um mosaico para o piso do Hospital São Francisco 
como parte integrante do projeto arquitetônico de Paulo Cassiano e Pedro Granzotto, Santa 
Casa de Misericórdia, Porto Alegre, RS.

Participa do 111 Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas, no painel O Sul e suas aproximações: 
aspectos da arte nos países do Sul, depoimentos de artistas, situações comuns e aspectos 
característicos da arte em cada região, juntamente com os artistas Julian Agosta, Lacy Duarte, 
Matilde Marin, Nélbia Romero e Nora Correas, coordenação geral de José Luiz do Amaral, 
Assembléia Legislativa do RS, de Io a 02 de agosto.

Participa da Revista Public Ações, v. I, n. 2, Porto Alegre, RS (novembro de 1996). Revista de 
artes plásticas e visuais que apresenta textos e trabalhos artísticos fixados 
encadernação, editada e produzida por M. Conceição Menegassi, com tiragem de 50 
exemplares numerados.

Participa como artista convidada do projeto de pintura do Muro da Mauá, organização da 
Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Porto Alegre, RS, de 27 de 
novembro a 1Q de dezembro.
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Participa da exposição coletiva Arte Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva 25 x 25 - O Instituto de Artes expõe sua História, que reúne obras 
de docentes e ex-docentes, alunos e ex-alunos do Departamento de Artes Visuais e do Mestrado 
em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 16 a 24 de dezembro, com curadoria de Mariza Carpes 
e Patrícia Bohrer.

Abertura 17 òe agosto de 1995 âs 19 h 
De^^de agosto a 16 de setembro de 1995

-V

Fôlder da exposição coletiva 
Gesamtkunstwerk, Instituto Goethe, 
Porto Alegre, RS, 1995/ Gesamtkunstwerk 
group exhibition folder, Goethe Institute,
Porto Alegre, RS, 1995
Cortesia / Courtesy Instituto Goethe

1997

Helga Schneiders da Silva (15/01/1919-04/10/1997) vem a falecer aos 78

A artista faz experiências em gravura em 
do artista Eduardo Haesbaert no antigo ateliê de Iberê Camargo, na Rua Alcebíades dos Santos, 
Porto Alegre, RS.

Participa do Júri de Seleção e Premiação do VIII Salão de Pintura Cidade de Porto Alegre, 
organizado pela Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Auditório 
do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Centro Municipal de Cultura, Porto 
Alegre, RS, no dia 19 de maio.

anos.

metal utilizando chapas enferrujadas sob orientação
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Participa do ciclo de debates O que acontece quando se muda de lugar?, juntamente 
argentinos Alfredo Portillos e Carlos Clémen e o brasileiro Paulo Pederneiras, Sala Multimeios, 
Palácio das Artes, Belo Horizonte, MG.

Participa da exposição coletiva 25 .v 25 - O Instituto de Artes expõe sua História, que integra o 11 
Porto Alegre em Buenos Aires, organização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, de 04 a 16 de março.

Participa de exposição coletiva juntamente com Karin Lambrecht, Centro Cultural Igrejinha 
Martin Luther, Porto Alegre, RS, de 11 a 23 de abril.

com os

1998

Ministra, juntamente com Ana López, oficina de pintura no Atelier Livre da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, RS, com a duração de um mês.

Ministra, juntamente com Renato Heuser, oficina de pintura que integra o Festival de Inverno 
do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS.

Ministra o curso Desenho e Pintura Revisitados, que integra a programação do XII Festival de 
Arte Cidade de Porto Alegre e VIII Simpósio de Artes Plásticas, promovido pela Coordenação 
de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Porto Alegre, RS, de 13 a 24 de julho.

Participa da exposição coletiva Vista de Porto Alegre x Um novo olhar, juntamente com Alfredo 
Nicolaiewsky, Mara Caruso, Marilice Corona, Paulo Peres, Renato Heuser, Richard John, Teresa 
Poester, Ubiratã Braga e Wilbert, que integra o XII Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, Sala 
Berta Locatelli, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, de 08 de 
julho a 30 de agosto. A exposição tem como tema a pintura Vista do Guaíba (1892-95), de Giovanni 
Falcone, e a cidade de Porto Alegre.

Vista da exposição no Centro Cultural 
Igrejinha Martin Luther. Porto Alegre,
RS, 1997, com uma pintura de Karin 
Lambrecht à esquerda e uma pintura de 
Heloisa Schneiders da Silva ao fundo, 
cobrindo o vitral central, acompanhada 
por um objeto no chão / Víew of the Centro 
Cultural Igrejinha Martin Luther, Porto Alegre,
RS, 1997, wilh a painting by Karin Lambrecht to 
the leít and a painting by Heloísa Schneiders da 
Silva in the back covering the central 
stained glass window and accompanied 
by an object on the floor 
Foto: Jochen Dietrich 
Cortesia / Courtesy

1999

Participa da exposição coletiva Auto-retrato, organizada pela Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, RS, que na ocasião promove um intercâmbio com artistas da Espanha.

Heloisa abre seu ateliê do bairro Tristeza para visitação pública, em adesão à proposta Atelier 
Aberto, que consiste na abertura do ateliê individual do artista ao público durante a II Bienal de 
Artes Visuais do Mercosul, com o objetivo de propiciar um acesso mais direto ao processo de 
produção plástica da cidade de Porto Alegre, RS, de novembro de 1999 a janeiro de 2000.

Participa da exposição coletiva Atelier Aberto, com obras dos artistas participantes do projeto de 
mesmo nome, Galeria Gestual, Porto Alegre, RS, 16 de novembro a 15 de dezembro.

2000

Até o ano de 2005, Heloisa viaja algumas vezes para Viena, Áustria, e visita Beatriz Fialho 
Gomes, ex-colega da artista no Instituto de Artes da UFRGS.

Viaja, na companhia de Renato Heuser, para o Rio de Janeiro em visita a Elizabeth Dable e o 
menino Caetano, afilhado da artista. Nessa viagem, Heloisa salta de asa-delta.

Um de seus desenhos ilustra a capa do livro Silva Rerum ou A Floresta das Coisas, de Jorge 
Hausen, Editora Lidador, Rio de Janeiro, lançado na 46a Feira do Livro de Porto Alegre, Praça 
da Alfândega, Porto Alegre, RS, com abertura no dia 07 de novembro.

Participa da exposição coletiva [bahJZAKT, Obra Aberta, Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Navegar, juntamente com Carlos Pasquetti, Irineu Garcia, 
Marilice Corona, Mário Rõhnelt e Renato Heuser, comemorativa aos 500 anos de descobrimento

Elizabeth Dable, Heloisa Schneiders da 
Silva e Renato Heuser em uma festa de 
Ano Novo na praia de Copacabana, Rio 
de Janeiro, 2000 / Elizabeth Dable. Heloisa 
Schneiders da Silva and Renato Heuser at a New 
Year's party at Copacabana beach,
Rio de Janeiro, 2000 
Projeto HSS • Tombo/
Accession number FP 0125
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do Brasil, durante a programação que celebra o aniversário da cidade de Porto Alegre, Sala Berta 
Locatelli, Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, inaugurada no dia 22 de março. 
Na ocasião, as obras dos participantes são doadas ao Acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli e 
foram criadas tendo como referência a pintura The Rejalma (1673), do artista holandês Jeronimus 
Van Diest, obra mais antiga dos acervos de Porto Alegre.

Participa da exposição coletiva Qui sóc?, por ocasião de um intercâmbio entre o Museu d'Art 
de Girona e a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, Casa de Cultura, Girona, de 14 
de janeiro a 20 de fevereiro; Museu d'Art, Girona, de 14 de janeiro a 12 de março; Llibreria Sala 
Blanquerna, Madri, de 30 de março a 04 de maio; Galeria Iberê Camargo, Usina do Gasômetro, 
Porto Alegre, RS, de 13 de julho a 13 de agosto.

2001

Passa por uma cirurgia de safena na perna esquerda em virtude de complicações 
decorrentes do lúpus.

Viaja para a Espanha juntamente com Ana López por ocasião da feira de Arte ARCO.Heloisa Schneiders da Silva e Ana López 
em Madri por ocasião da ARCO, 2001 / 
Heloisa Schneiders da Silva and Ana López in 
Madri during ARCO, 2001 
Projeto HSS - Tombo /
Accession number FP 0126 2002

Participa do projeto de interiores com a arquiteta Neca Cassiano e, juntamente com Elton 
Manganelli, da criação e execução da ambientação do hall do Hospital da Criança Santo Antônio, 
Santa Casa, Porto Alegre, RS.

Ilustra o livro A magia do brincadeira, de Mario Pirata, publicado pela Editora Mercado Aberto, 
Porto Alegre, RS. "[...] Então leu os poemas, releu, escondeu-se deles, olhou prá eles e saiu 
brincando com os lápis-aquarela".33

2003

Vânia Gomes de Menezes, grande amiga de Heloisa Schneiders da Silva, falece no mês de 
fevereiro, em Buenos Aires, Argentina, no início de uma viagem para a Patagônia. Um mês 
depois, seu corpo é transladado para Porto Alegre, RS, para o sepultamento.

Viaja para San Francisco, Califórnia, quando visita José Maria Francos, amigo da família e
atualmente diretor técnico do Yerba Buena Center of Art. Seguem juntos para o México a passeio.•
Compra um sítio em sociedade com dois amigos na região do Canta Galo, zona sul de Porto 
Alegre, onde, além de conviver com seus cavalos e cães, monta seu último ateliê.

Ministra aulas de pintura acrílica e a óleo no curso Pensar a Pintura Pintando: Desenvolver, 
Trabalhar e Inventar as Questões da sua Própria Pintura no Ateliê Prima Idea, Porto Alegre, RS, 
tendo, no início de sua atividade, apenas um aluno, Jorge Ritter.

Participa da exposição coletiva Porto Alegre em Foco, em que mais de 400 artistas de várias 
procedências são convidados a enviar por correio um trabalho no formato A4 em qualquer 
técnica, tendo como referência a ideia de Porto Alegre, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, 
Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 22 de outubro a 10 de dezembro, organizada 
por Eny Shuch e Teresa Poester. Após a exposição, os trabalhos passam a integrar o acervo do 
Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2004

Passa por uma segunda cirurgia no pé, também em decorrência de complicações do lúpus. 
Em início de junho, consegue voltar a cavalgar, mas uma crise leva a artista a ser novamente 
hospitalizada.
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Ministra aulas particulares de pintura para o grupo formado por Eunice Gavioli, Ivone Rizzo 
Bins, Magda Pozzobon e Vera Marodin no Ateliê Prima Idea, em Porto Alegre, RS.

Participa da exposição coletiva Depoimentos de ex-alunos da Escolinha de Artes, Pinacoteca Barão 
de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, de 28 de abril a 26 de maio.

2005

Volta a ministrar aulas particulares de pintura para um pequeno grupo no Ateliê Prima Idea, 
Porto Alegre, RS.

Heloisa Schneiders da Silva falece no dia 15 de junho (mesmo dia do nascimento do seu pai), 
no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, RS, aos 50 anos. Seu corpo é cremado e suas cinzas 
espalhadas na Fazenda da Figueira, Gravataí, RS.

Vista da Fazenda da Figueira, Gravataí, RS, onde as cinzas de Heloisa Schneiders da Silva foram
espalhadas após a sua morte em 2005 / View of Fazenda da Figueira, Gravataí, RS, where Heloisa Schneiders da
Silva 's ashes were spread after her passing in 2005
Foto: Heloisa Schneiders da Silva
Projeto HSS - Tombo / Accession number FD 0044

É iniciado o Projeto In Memorian de Heloisa Schneiders da Silva (posteriormente atualizado para 
Projeto HSS), organizado por um grupo de artistas, intelectuais, produtores culturais, familiares, 
amigos, companheiros de geração e colegas de profissão da artista, com a missão de preservar 
sua obra. O objetivo do grupo é preservar e difundir a criação artística de Heloisa, bem como dar 
visibilidade ao seu pensamento, contribuindo para o estudo de um período transformador para 
as artes plásticas em Porto Alegre: os anos 1980.0 projeto surge em outubro de 2005 e recebe, em 
2007, apoio do Fumproarte para a restauração de obras, documentação fotográfica e exposição.

É homenageada durante a exposição Atelier Aberto na 5" Bienal do Mercosul, das artistas Eunice 
Gavioli, Ivone Rizzo Bins, Magda Pozzobon e Vera Marodin, Ateliê Prima Idea, Porto Alegre, RS.

2006

É realizada a exposição individual Projeto In Memorian de Heloisa Schneiders da Silva, com o 
objetivo de levantar informações e mapear a obra da artista, organizada pela Coordenação de 
Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Paço Municipal, Porto Alegre, RS, de 25 de 
setembro a 06 de outubro.
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2007

É realizada a exposição coletiva Associações Livres - Ler é Acreditar, em comemoração aos 15 
anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que reúne 22 obras de 16 
artistas e o uso de fragmentos de textos alusivos às respectivas exposições originais, fazendo 
associações que remontam ao início da coleção do MAC-RS, com obras dos artistas Carlos Asp, 
Carlos Fajardo, Carlos Pasquetti, Daniel Escobar, Daniel Senise, Elaine Tedesco, Felix Bressan, 
Heloisa Schneiders da Silva, Iole de Freitas, Karin Lambrecht, Lenir de Miranda, Lia Menna 
Bai reto, Maria Lucia Cattaru, Mário Rõhnelt, Nuno Ramos e Saint Clair Cemin, Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS, de 
14 de setembro a 02 de dezembro, com curadoria de Gaudêncio Fidelis.

Convite da exposição coletiva 
Associações Livres Ler é Acreditar, 
Museu de Arte Contemporânea do 
Rio Grande do Sul, Casa de Cultura 
Mário Quintana, Porto Alegre, RS, 
2007 / Associações Livres ■ Ler é Acreditar 
group exhibition invitatior. Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, 
Casa de Cultura Mário Quintana,
Porto Alegre, RS, 2007 
Cortesia / Courtesy MAC-RS

2009

É realizado o projeto idealizado por Karin Lambrecht Órbitas dos anos 80 - memória e atualidade, 
que promove palestras, seminários e depoimentos com a participação de Carlos Krauz, Christel 
Fricke, Dione Veiga Vieira, Gaudêncio Fidelis, Karin Lambrecht, Maria Helena Bernardes, 
Marilice Corona, Michael Chapman, Mônica Zielinsky e Virgínia Aita, Auditório do Instituto 
Goethe, Porto Alegre, RS, entre os dias 17 e 19 de novembro. O projeto conta também com 
exposição de obras dos artistas Gisela Waetge, Heloisa Schneiders da Silva, Karin Lambrecht,

em diversos espaços do

uma

Lia Menna Barreto, Mauro Fuke, Michael Chapman e Regina Coeli 
instituto, de 17 de novembro a 09 de dezembro.

É realizada a exposição individual Quero outros espaços, com obras em pintura, desenho, 
fotografia, objetos e escritos da artista, integrando o Projeto HSS, Galeria João Fahrion e Salas 
Ângelo Guido e Pedro Weingártner do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
Porto Alegre, RS, de 14 de dezembro de 2009 a 21 de fevereiro de 2010, com curadoria de Mônica 
Zielinsky e museografia de Ceres Storchi.

Vista da exposição coletiva Associações 
Livres - Ler é Acreditar, Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do 
Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, 
Porto Alegre, RS, 2007, com obras de 
Heloisa Schneiders da Silva à direita e do 
artista Daniel Escobar ao fundo / View 
of Associações Livres - Ler é Acreditar group 
exhibition, Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário 
Quintana, Porto Alegre, RS, 2007, with works 
by Heloisa Schneiders da Silva on the right and 
by artist Daniel Escobar in the back 
Foto: José Francisco Alves 
Cortesia / Courtesy
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Convite do evento Órbitas dos anos 80 - 
memória e atualidade, Instituto Goethe, 
Porto Alegre, RS, 2009 / Órbitas dos anos 
80 - memória e atualidade event invitation, 
Goethe Institute, Porto Alegre, RS, 2009 
Cortesia / Courtesy Instituto Goethe

Heloisa Schneiders da Silva em seu ateliê no bairro Tristeza, Porto Alegre, RS, preparando a pintura Closeyour eyes (1994-1999) 
A obra ilustra o convite da exposição póstuma Quero outros espaços, ocorrida em 2009-2010 no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS / Heloisa Schneiders da Silva in herstudio in Tristeza disctrict, Porto Alegre, RS, working on the painting 
Close you r eyes (1994-1999). The work appears on the Quero outros espaços posthumous exhibit invitation, which took place in 2009-2010 at the 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS 
Projeto HSS - Tombo / Accession number FDO 0215, FDO 0216, FDO 0217 e / and FDO 0218
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Convite da exposição Quero outros 
espaços, Galeria João Fahrion e Salas 
Ângelo Guido e Pedro Weingártner do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 
2009-201 0 / Quero outros espaços exhibit 
invitation, Galeria João Fahrion e Salas Ângelo 
Guido e Pedro Weingártner do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli,
Porto Alegre, RS, 2009-2010 
Cortesia / Courtesy MARGS

Vista da exposição Quero outros espaços, Galeria João Fahrion e Salas Ângelo Guido e Pedro Weingártner do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 2009-2010 / Viewofthe Quero outros espaços exhibit, Galeria João Fahrion e 
Salas Ângelo Guido e Pedro Weingártner do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 2009-2010 
Foto: Ceres Storchi 
Cortesia / Courtesy

NOTAS

1 Depoimento de José Maria Francos a Gaudêncio Fidelis por e-mail (25.05.2010). Nossa tradução.
2 Carlos Scarinci, Convite da exposição Depoimentos de Heloísa, Turma Galeria de Arte, Porto Alegre, RS, de 09 a 
22 de novembro.
5 Heloisa Schneiders da Silva, em "Chegam a Pelotas os artistas que até domingo retratarão prédios históricos", Recorte de 
jornal, Arquivo Projeto HSS, H 0023, 1979.
4 "Instituto de Artes (ou onde a criação não é incentivada)", Caderno Especial, Zero Hora, (10.09.1980), pp. 11-12.
5 Heloisa Schneidres da Silva, em "Onze artistas, reunidos na RG, abrem esta noite mostra-manifesto", Recorte de jornal, 
Arquivo Projeto HSS, H 0022, (21.05.1979), p. 51.
6 Heloisa Schneiders da Silva, "Diário de Bordo", Escritos da Artista, Arquivo Projeto HSS, EA 0024, junho de 1980.

Cf. Gaudêncio Fidelis, "Elementos para análise de uma outra tradição pictórica, um outro cânone: a obra de Heloisa 
Schneiders da Silva no contexto dos anos de 1980", no presente volume.
8 Para prováveis desdobramentos dessas experiências nos trabalhos da artista conferir, por exemplo, Mônica Zielinsky, 
"Para muito além dos limites", no presente volume, p. 46.
9 Heloisa Schneiders da Silva, em Antônio Hohlfeldt, "Âmbula ou a misteriosa caixa-paisagem", Caderno Especial, Correio 
do Povo (13.06.1982), p. 10.
10 Roberto Pimentel, "Arte Gaúcha Hoje", Recorte de jornal, Arquivo Projeto HSS, H 0029, s/d.
11 Depoimento de Michael Chapman a Mônica Zielinsky por e-mail (26.05.2010).
12 Heloisa Schneiders da Silva, "Tempo, observação e consciência no gesto gráfico e pictórico", Projeto manuscrito, Arquivo 
Projeto HSS, PRO 0011, 1984.
13 Elida Starosta Tessler, "A formação do artista plástico - repercussões de uma proposta: a sala como um campo de 
possibilidades", monografia, Curso de Especialização em Artes Plásticas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, 1985, p. 15.
14 Heloisa Schneiders da Silva, em Angélica de Moraes, "Uma nova linguagem para três artistas", Recorte de jornal, Arquivo 
Projeto HSS, H 0038, s/d.
15 Heloisa Schneiders da Silva, Formulário para Solicitação de Bolsas e Auxílios para Estudos no Exterior apresentado ao 
Ministério da Educação e Cultura, Porto Alegre, 09 de julho de 1985.
16 Depoimento de Ana López a Karin Lambrecht por e-mail (le.06.2010). Nossa tradução.

245



17 Heloisa Schneiders da Silva, em Marcos Celso Viola, "As estruturas 
H 0050, s/d.

e o zen", Recorte de jornal, Arquivo Projeto HSS,

" Heloisa Schneiders da Silva, "Afros. No Tempo dos Espíritos Prateados (na busca dos limites da superfície pictórica e do 
sagrado)", Projeto datilografado, Arquivo Projeto HSS, PRO 0014,1987.
19 Depoimento de Ana López a Mônica Zielinsky por e-mail (30.05.2010). Nossa tradução.
: Heloisa Schneiders da Silva, "Afros. No Tempo dos Espíritos Prateados (na busca dos limites da superfície pictórica e do 
sagrado)", Projeto datilografado, Arquivo Projeto HSS, PRO 0014,1987.

Juan Pablo Renzi, convite da exposição coletiva Tres x Tres, Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires, Argentina, de 
28 de junho a 22 de julho de 1988. Nossa tradução.
22 José Luiz do Amaral, "Uma artista singular", Jornal do MARGS, n. 19 (julho de 2005), p. 15.
23 Ana López e Heloisa Schneiders da Silva, "Projeto Ilha", Projeto manuscrito, Arquivo Projeto HSS, PRO 0006, 15 de 
fevereiro de 1990.

Carlos Scarinci, "Quatro artistas, outro Rio Grande", Convite da exposição coletiva Qunrtado, Instituto Cultural Brasileiro- 
Alemão, Santa Maria, RS, de 19 de junho a 06 de julho; Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, de 25 de julho a 30 de agosto; 
Galeria do Vestíbulo da Prefeitura Municipal de Pelotas, RS, de 13 de setembro a 05 de outubro de 1990.

Heloisa Schneiders da Silva, em Rafael Filipelli, "Superfícies Iluminadas", vídeo, Arquivo Projeto HSS, V 0002,1990.
26 Carlos Scarinci, op. cit.
27 Heloisa Schneiders da Silva, em Eduardo Veras, "Uma versão artística do Mercosul", Segundo Caderno, Zero Hora 
(29.06.1993), p. 03.

Heloisa Schneiders da Silva, em Eduardo Veras, "Igreja abandonada é cenário de exposição", Segundo Caderno, Zero 
Hora (03.06.1994), p. 06.
7 ‘ I Ieloisa Schneiders da Silva, em "Artistas plásticos provocam interferência no campus", Jornal Vale dos Sinos, São Leopoldo, 
RS (28.10.1994), capa.
‘ Icleia Borsa Cattani, "Obra de Arte Total", Fôlder da exposição Gesamtkmstwerk, Instituto Goethe, Porto Alegre, RS, de 17 
de agosto a 16 de setembro de 1995.
11 José Luiz do Amaral, Catálogo da exposição Arte al Sur -1 Encuentro de Arte Contemporâneo 1995, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, Argentina, de 31 de outubro a 19 de novembro de 1995, p. 54.
32 Jorge López Anaya, Arte Argentino - Cuatro Siglos de Historia (1600-2000) (Buenos Aires; Emece Editores, 2005), 
p. 565. Nossa tradução.
33 Heloisa Schneiders da Silva, Escritos da Artista, Arquivo Projeto HSS, EA 0002.
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HONORING HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA THE HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVA PROJECT

This project exalts thc memory of the gaúcha [Southern] art. The govemment of 
Rio Grande do Sul, through the General State Office of Culture and the Museum of 
Art of Rio Grande do Sul (MARGS), through its Friends' Association, records the 
essential work of artist Heloisa Schneiders da Silva. It is an initiative that integrates 
a policy of retrieval, appreciation and consolidation of our cultural produetion.

The reasons thatstimulated a group ofartists, intellectuals, cultural producers, 
generation companions, professional colleagues and the artist's family members to 
work arduouslv on this project were to preserve, disseminate and confer visibility 
to the creation and to the thoughts of the darling Heloisa. Thus, vve have a book that 
resulted from a collective effort carried out with professionalism and passion, which 
contributes to the study of a transformational period in the fine arts - the 1980s.

A talented painter, dravver, set and fashion designer, illustrator 
professor, she vvas a woman of an unusually unique sensibility and strength, who 
transformed her fragile nature into creation, courage and enthusiasm. Having had 
a prematurely interrupted trajectory in 2005, at age 50, the human figure became 
part of the vigorous work and way of thinking. Heloisa's baggage influenced a 
generation of artists, whether her colleagues or not.

She shared her creation with the public through numerous individual and 
collective exhibitions in Brazil, Argentina - where she also lived for a long time 
-, Paraguay and Spain. Through murais and floors designed for Santa Casa, São 
Francisco Hospital and Santo Antônio Hospital, she marked the urban scene of 
Porto Alegre with her art.

Honoring her life and work involves the emotion to remember, relive and 
thank Heloisa for the subtlety and refinement of her creation. We happily pay a 
deserving tribute to her as we hand this book over to the artistic community.

Artist Heloisa Schneiders da Silva was an active and unique presence in the late 
art of Rio Grande do Sul, whose work is considered fundamentally important to 
the artistic produetion of the 1980s and subsequent decades. Comprised of intense 
and vigorous thinking, permeated by theoretical reflections upon art and teaching, 
including drawings, paintings, photography and documents, her work highlighted 
a significant period of the local produetion. Having purposefully worked outside of 
the main institutional network and the market, her work, which was characterized

by an intense humanism, gained neither the visibility nor the support it deserved. 
On June 15th, 2005, when the press amply covered the death of the artist, 
establishing actions to preserve her work became an urgent necessity.

The Heloisa Schneiders da Silva Project (HSS Project) began in October, 2005 
through the initiative of family members, friends, and art professionals who, being 
worried about the preservation of the work of the artist, decided to implement 
several actions in order to organize and systemize her produetion, aiming at its 
future accessibility and circulation. The group gathered for the first time 
December 12th, 2005 in the home of Beatriz Kcssler Fleck, who made herself 
available from the very beginning to temporarily store the entire collection of vvorks 
and documents of the artist at her home.

and

on

In September, 2006, an exhibition featuring works of the artist was carried 
out at Paço Municipal with the support of the Coordenação de Artes Plásticas da 
Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre (Fine Arts Coordination Team of 
the Municipal Office of Culture of Porto Alegre), presented the HSS Project both to 
the public and to the media.

In 2007, the project was funded by the Fundo Municipal de Apoio à Produção 
Artística e Cultural de Porto Alegre (Artistic and Cultural Produetion of Porto

Alegre Municipal Support Fund - FUMPROARTE), which enabled the restoration 
of a significant number of works by Heloisa, the photographic documentation of a 
portion of her work, as well as a monographic exhibition of works of the artist at the 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) in 2009.

Since then, with the support of MARGS, through the Lei Rouanet de Incentivo 
à Cultura (Rouanet Cultural Incentive Law), it was possible to publish this book.

The project also carries on

Cézar Prestes 
State Secretary of Culture 

October 2010

with its work making use of its own resources 
through donations and sales of the artist's works to art institutions and foundations.

Given its profile, the HSS Project is part of a series of independent initiatives 
whose main objective is to ensure that the artisHc memory and history are preserved 
and to foster the development and a criticai thorough study about the work, in 
addition to new possibilities to produce knowledge.

Given the importance of the individual collaboration for the materialization of 
this project, we very affectionately thank all the people who have been involved in it.

This book makes both the works and the writings of artist Heloisa Schneiders 
da Silva available to the public. Her produetion unfolds precious possibilities to 
get to know and to think about several aspects of painting in Rio Grande do Sul, 
particularly since the 1980s until Heloisa's passing in 2005. During her life, the 
artist attained coherence in her choices and in her actions, having been a painter 
who knew how to intensely live her art, without ever leaving behind the value 
associated with human principies. Her work highlights art in Rio Grande do Sul, 
as evident through this publishing initiative by the Heloisa Schneiders da Silva 
Project group, supported by the Museu de Arte do Rio Grande do Sul, represented 
by Cézar Prestes. We hereby assert our greatest encouragement for this work and 
its funding, which will certainly go a long way to unveil brand new knowledge 
about Brazilian art.

The HSS Project

Gerdau

November 2010
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A WORK AND THE POTENTIAL OF MEMORY

This book aims to enlighten in the public domain the sensitive work, accompanied 
by the valuable writings, by artist Heloisa Schneiders da Silva, a work that falis 
within the space of art in Southern Brazil between 1978 and 2005.''

However, this publication goes further, as it also points out a fight. Today 
we are experiencing the crisis of the sense of historicity, by which the uprooting 
of places and of the stories they embody contributes intensely to relent our ability 
to situate ourselves culturally. In assuming the fragmentary, the ephemeral and 
discontinuity, the loss of stable relationships betw 
spreads out.

This fact is quite clear in Brazil, as one notices an almost general lack of 
heritage awareness concerning the facts of our culture and our art, and also notices 
the still rare mitiatives of public and private support face to this context. We are 
witnessing the failure of the record of Brazilian history among the various fields 
of cultural production, thereby contributing to the unfortunate phenomenon of 
forgetfulness and the progressive erasure of the facts, paradoxically essential to the 
construction of the country's significant history.

From this point of view, this work stands as one of the rare exceptions, for 
having received the valuable sponsorship from Gerdau and the important support 
Irom Museu de Arte do Rio Grande do Sul, both essential to the accomplishment 
of this publication. It aims at this higher goal, in seeking to rcscue the work of an 
artist and her views on art, both fundamental in outlining the little studied yet rich 
diagram of the history of visual arts in Rio Grande do Sul.

many facts about Heloisa's artistic life and provided valuable information about the 
period when she lived in Argentina. Even so, some of her important works are still 
wocfully lacking in data, not only in relation to dates of production and titles, but 
also to their size and location. Many of them, though produced in Brazil, point to 
the absence of such records and brought to light through the files that identify 
them, as well as through images captured of these works by the painter herself, 
although not containing the required accuracy of information we aim to achieve. 
We hope that this work may open paths for further research, especially on the 1980s 
in Rio Grande do Sul, without which important gaps will be left in the history of 
local art. Further studies are awaited, which may add, in the future, new angles of 
perception of the work and the estimated details to bc completed.

are

identity, place and historyeen

Heloisa's last days of life testify her physical weakness due 
disease that affects her, but they expose, at the

to progressive 
same time, her brave struggle to 

overcome the barriers that the disease imposes. Her production decreases in 
number of works, but the artist never ceases to produce her art, to think of it and to
write about it.

This book thus aims to cover as much data collected to date on these
significant works of art and to assemble them in this publication; it also wishes to 
lead to a better understanding of the value of this work in the context of the 1980s 

’in Rio Grande do SuL 11 attempts to present Heloisa's reflection on art, interspersed 
with her feelings towards the world. Therefore, the book comprises a general 
orgamzation which involves the following sections: a study of my own on Heloisa's 
work and writings from her artistic perspective, articulated with her thoughts 
about art and her understanding of life; a text by Gaudêncio Fidelis on the historical

This book thus emerges as a principie: that of rescuing the memory of this 
production, to prevent it from slipping away in a quiet demise. It is ours the 
imperative task of ailowing its public discovery and sharing, both in artistic and 
documental terms,

and artistic context in which the work appears, particularly the 1980s; also a section 
with a selection of photographs organized by Beatriz Fleck, Gaudêncio Fidelis and 
Karin Lambrecht from a vast

so as to make it accessible to the community and thereby 
stimulate the expansion and intensification of knowledge on Brazilian art and, in 
particular, on this magnificent work, starting from Rio Grande do Sul.

collection of approximately 1000 images taken by 
the artist throughout her career. The book also brings a compilation of Heloisa's 
writings and, at the end, a chronology of her life and work, coordinated by Beatriz 
Fleck and Ricardo Schneiders da Silva with the Creative and thorough organization 
and compilation by Gustavo Possamái.

This publication thus inaugurates a particular moment of recovery of Heloisa 
Schneiders da Silva’s work by filling the gaps about her in the history of art in Rio 
Grande do Sul. It also means, for all of us who so much devoted to it, an act replete 
of affection, consisting of the same nature as the wolves created by the artist or her 
Pequenas casas de guardar amapola.

Certainly this book will illuminate the future of the magnificent work by this artist, 
which, as of this moment, will be outlined in a perennial and always rich discovery.

Shortly after Heloisa's death, Projeto Heloisa Schneiders da Silva is organized, 
counting with relatives of the artist's, personal friends, other artists and scholars in 
order to gather her works and files for preservation.

For this, Beatriz Fleck, a childhood friend of Fleloisa's, offers her own home 
to house some of the artisfs works, specially the documentation of her production, 

her correspondence, slides and photographs, notebooks and studies, her 
portfolios, newspapers, among many other records related to her work.

such as

This organization is carried out; all the material is carefully inventoried, 
anged and digitized, followed up by technical actions for its preservation 

conservation. Today the materiais

arr and
are available to the community and researchers 

for the recognition and dissemination of the work. It should be noted that the

project's initial subvention carne from initiatives of the group members thpmselves, 
a rare case The organizer 

September 2010
of private investment without the aid of any institutional subvention.

O ver time, the group won support from Coordenação de Artes Plásticas da 
Prefeitura de Porto Alegre through a project sent to FUMPROARTEb, with an

amount allocated to the preparation of an exhibition of the artisfs production^ and 
with an aid to those activities necessary for the final establishment of the works, 
documents and images archives, as well as to conservation and restoration.

It is important to point out that the organization of this book faced 
difficulties in finding Heloisas works. They have been dispersed and we have not 
been able to have absolute certainty about their location up to the present. One must 
also keep in mind that Heloisa lived in Buenos Aires for 8 years, a period whose 
data has not yet been fully acquired as wished. For this we have counted 
indispensable collaboration of her friend and coworker Ana López, who reported

some

‘ We consider the insertion of lhe a^st in the art world as of 1978, for this is the moment when 
she starts a more organized action from the artistic point of view, individually or often as part of 
groups of artists, both to exhibit and to discuss art and its 
1 l endo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre.
' This e^ibition was held at Museu de Arte do Rio Grande do Sul, from December 
February 2010.

ways.

on the
2009 to
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FAR BEYOND THE LIMITS.
HELOÍSA SCHNEIDERS DA SILVAS ARTISTIC WORK

Mônica Zielinsky conditions of understanding and modes of artistic materialization. [Plate 3]

This painting does not suggest any spectacular involvement with it. The 
pictorial fact outweighs its possible illustrative veins - the physical configuration 
of the work, how the colored spaces huddle next to each other and lead to the 
shadow and to the idea of marking and, accordingly, to immersion. The continuity 
from within and from the outside to the inside is given by the painting's materic 
construction, without submission to the narrative. Heloisa confirms this when she 
States that "I do not care to tell / describe a story (there are people capable of doing 
that much better than me), I am interested, yes, in plastically handling / playing 
with certain elements

The overwhelming presence of thresholds that this painting brings promotes 
some allusions to the painting Study of n nude (1952-1953), by Francis Bacon, 
in which a similar remission intersperses the pictorial material, and which also, 
almost as a subtle drawing, encloses ambience and beings.7 [Plate 4]

Both in Heloisa's work and in that by the British painter, this dramatic 
physical and symbolic contingent is constituted among the pigments, delving into 
the material force of the painting itself, each in its peculiar way of treating it.

When referring to painting, Heloisa describes it as a process of "floating 
between its layers, reacting through gestures to these stimuli, which are at the same 
time internai and externai, intentional and spontaneous."8 She understands it as an 
act, as the one^which "will materially result in pictorial space.'"1 Thus, the narrative 
arises as a result of this act projected on the matter, as in her final painting.

For different reasons, the artist conveys, in another direction, the notion of 
thresholds in the first instances of her production. When she starts her first entry 
in the artistic milieu of Porto Alegre in 1974, by joining the Instituto de Artes da 
UFRGS, she still lives the atmosphere of political turmoil that spreads on the 
cultural background after 10 years of military dictatorship. Considered one of the 
most devoted students10, Heloisa sets her place in the course as passionate student, 
already endowed with a sense of rebellion and with visible drive for freedom. She 
affirms that "modifying acts occur, not to confirm our stature, but to expand our 
boundaries. For freedom is not acquired / it is conquered / and it hurts".11 [Plate 5]

This thought is central to the understanding of her art and also of her conduct, 
an essential principie, not far from the ambiance of social expectations contrived 
in that moment in Brazilian history in which she finds herself. In this atmosphere, 
lhe artist establishes bonds, during her student years, with several colleagues 
and artists of her generation, particularly with Karin Lambrecht12, Beatriz Fleck1’, 
Renato Heuser, Teresa Poester11, Regina Coeli15 and Mara Alvares16, among many 
others. Art is for her a means of exchange and interchange, as revealed in her text 
on mail art17 The limits of an individual action, present in her academic training 
in drawing18 and painting1'1, open up that moment, towards the end of the 1970s, 
to a number of collective and highly experimental actions, which are founded on 
attitudes of investigation and discussion conceming the traditional ways of art, in 
particular on the ways of its public circulation.

In this context, the albums Relinguagem (1978) and Relinguagem II (1979), 
jointly organized by the students of the Instituto de Artes da UFRGS, Fleloisa being 
one of them, take on an important role in her initial conception of the artwork, 
which will be resumed at other times of her work. This type of proposal paves 
the way for debate on the role of art galleries in relation to the work of artists, 
the art market and the possibilities of democratization of public access to artistic 
production. It does not depart, in the local environment, from a condition that 
the Brazilian and international art reveal between 1960 and 1970, when the artists 
extensively discuss the concepts of art "in open confrontation with the different 
agents of the Circuit".20 [Plate 6]

And I try Io stop the echo of my feelings, pass through the layers and 
listen to the heartbeats ofearth. Because the void is immense.

The naked reality is full of visions. [.

Heloisa Schneiders da Silva

Controlled spaces always eager for expansion impregnate Heloisa Schneiders 
da Silva's2 works and existential bearing. In an almost ephemeral lime of life and 
production, this artist outlines a landmark in Rio Grande do Sul's art: she brings 
to light not only valuable works of art, but along with them her most sensitive 
thoughts on the theme, especially on painting. Also on her Creative process, her 
interfaces with other artists and works, with institutional facts related to arts; in 
addition, on the other hand, on her relationship with nature and animais, life and 
death, human feelings and their projections towards the other. In a verv peculiar 
way, she paints and draws obstinately within the limits set by her own physical 
fragility3. In a permanent act of will, she overflows her sense of freedom not only 
in relation to her artistic choices, but also concerning human relations, power, 
affections and life’s imponderable limits.

The approaches to these works of art depart from the problems they point to, 
bom from the choices made by the artist throughout her production, in her multiple 
artistic experiments and in her ideais. Therefore, some of the most distinguished 
moments of this work will be addressed, all of them permeated by the impetuosity 
that always moved - and each one of them brings, in its own way, an atmosphere 
woven by the deepest feelings about the existential void, the absurd and, closely 
interwoven with them, the drawings of her own art. [Plate 1[

When touching the furthermost limits1

In looking at one of Heloisa Schneiders da Silva's last paintings, possibly the 
final one, one notices a space confined within a canvas of large dimensions, as if 
the viewer were being invited to join the enciosure evoked by that painting. One 
is induced to penetrate the interior of the pictorial reality as a true immersion into 
those rigid colored limits. Though rigid, they overflow the painting's support, as if 
the world continued beyond the painting. This supposition becomes even clearer 
when one goes through the studies made for the execution of this work, found in 
one of her sketchbooks. Several quick sketches in paper and crayon foresee the 
idea of compression. They are small and imprecise, but test the way to expose the 
tension attributed to the space in direction to depth and the constriction of their 
limits. Behind some of these shaded cubes lies a body provisionally sketched, 
though strong in its autobiographical allusion. [Plate 2]

At this point, Heloisa is facing her own finitude, believing that this would be 
one of her last works, possibly unfinished. In front of the painting lies on the ground 
a small object shaped as a leather doll woven onto wood, which is also sketched on 
the surface of the painting. One may suppose that this small instrument was meant 
to be sewn to the support at the point of the canvas delineated by the sketch, like 
in other works by the artist5. She is aware of her standing before opposing poles, 
under the circumstances, those of life. However, limits are evoked and woven in all 
of her work, in all stages of her production, and within it they undertake several
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This type of activity contributes to the formation of a new positioning of 
the artist, because it is inscribed as a political act which has an ethical dimension, 
usually acknowledged in collective position. In this sense, Heloisa's early work 
follow this line, because she participates in many early actions of this nature: some 
developed at Espaço N.O.21, also with Arte postal still in 1979", later followed by 
others, such as Àmbitla (1982) and Porque sim (1982), always group activities.

Through these choices, the artist points out, since the early days of artistic 
life, the importance she attaches to the experimentation and the multiplicity of 
actions; she sees art as a plural manifestation, which is established as a network, in 
referring, for the sake of exemplification, to mail art23. She advocates the collective 
work as one in which the expressive individuality of each one acquires greater 
relevance for being an "exercise of free movement within a world map practiced by 
many al the same time."2' Her works of mail art indicate links between her drawing 
and photography, photocopies drawn from magazines and her writings, as well as 
illustrations with printed texts. [Plate 7]

By going beyond boundaries, Heloisa moves from individual creation to 
the collective work, from different materiais to various sources of appropriation. 
She shows the direct transfer of images, reminiscent of pop art, by offering small 
works that carry on their surfaces collages and patterns derived from an industrial 
environment, mixed with photos and writings25. They contain within themselves 
the quality of craftsmanship that Heloisa searches and they circulate, according 
to research by Freire26, as collective productions that transit, through mail, in an 
underground network exiled from the system. Many of the latter come under 
imperative verbal formulations so present in conceptual manifestations of lhe years 
1960 and 1970, such as "Of course" or "Devolvam meu instinto", which infuse with 
highly criticai cultural references these works of small dimensions and marginal 
circulation via postal exchanges.

The dominant English language or the massification of capitalist society 
evoked cry out for to their refusal, for the moral character of these oppressive 
practices, for the calling, for example, to the release of instincts. They lead to the 
understanding that the artist hints at her rejection of the cultural and political 
subordination, typical in manifestations of conceptual origin in peripheral countries 
such as Brazil. Often, the artists discuss authoritarianism, in its psychological and 
material modes, from both their internai and externai exiles.27

In all these works her anxiety overflows, as if she could continually rodeem 
her life on that which she believes in order to achieve a permanent State of freedom. 
It is apparent her desire to know intensely everything she is devoted to, art being 
one of the practices rooted in her being. But she often expresses that "Heloisa also 
paints"28; she sees art as one of the essential activities, but displays, at the same 
time, her openness towards other options of work and experiences that life can offer 
her - the limits are not rigid. Her early stages of produetion allow us tA also perceive 
her concerns over time, the sense of urgency, as if it were possible, through art, to 
eagerly hold the time that slips:

international circuits of mail art, in various group exhibitions, among these, Xerox 
art. At the same time, she starts teaching at the Instituto de Artes da UFRGS and 
in 1980 presents a solo exhibition at Espaço N.O.: the exhibition Diário de Bordo. 
This is a moment in the country that points to a progressivo cultural movement 
that, though still under dictatorship, hints at the dawning of other paths in the 
artistic scenario.

The exhibition Diário de Bordo weaves drawings and texts, "calligraphisms", as 
the artist names them. Taken together, they trigger a subtle poetic atmosphere, as 
if some sentences were formulated by children, in the quotidian way they express 
themselves and let their imagination overflow. But they all express a keen sense of 
transgression:

If I could - now and then - I would paint the grass blue. Then we 
would walk in the sky.33

And then they lived forever on the brink.31 [Plate 9]

These works bring the constant presente of edges, in several senses of their 
experimentation, either within the drawings themselves, or on the outside, in 
lines that cross or hang sketched on the support. They demarcate or extrapolate 
horizons, suggest possible limits of the sky or perhaps of the earth. Or would they 
be those of art? The graphisms are organized in relation to those lines molded with 
lightness and spontaneity on the paper, many times almost like painting; they try 
to adjust themselves to the confines of the plane or they transgress them, sometimes 
overflowing at some discrete point of their graphic conformation. [Plate 10]

This insistence upon the threshold of the lines in space, of the graphics and of 
the paper may be related to the question of the picture, the status as artwork, present 
not only in the drawings, but also in the spatial configuration of the exhibition35. 
The large wooden frame without a picture placed in the exhibition space indicates 
a misplaced work, as if through it the artist discussed the very presence of art, since 
the frame, much lesser than protecting or preserving a work may also indicate its 
separation from the world. [Plate 111

Thus, in referring to the frame one also refers to artw. Through it one goes 
from the physical to the metaphorical and symbolic, which suggests unlimited 
approaches.37 The works of art by I leloisa bring this reference to limits, even if she 
might not be fully aware of this constancy, occasionally diversified, in her entire 
produetion. This exhibition constitutes an embryo of this reference, from the eager 
experimentation of multidisciplinary collective projects of her first works of art, 
transgressing specific artistic categories, to a different mode, in her final work, with 
the limits represented in the very space of the painting.

Diário de Bordo sheds lights, even through an unpretentious exhibition of 
drawings, on a significant artistic thought, an idea of drawing, also by intertwining 
the act of writing to that of drawing, two graphic actions that take place in rich 
interaction. The "calligraphisms", seemingly plain, pose a potential for questioning 
the drawing itself and an inner tension between their constituent elements and the 
covering of the support, key data in thinking about this graphic art as a whole.

"Heloisa’s work is important for presenting something new in drawing [...],,3S, 
highlights Carlos Pasquetti in stressing the way the artist uses the dry pastel, her 
use of the plane with the density of color by eliminating in this process part of the 
actual graphism.39 He considers these works in pastel by the artist to be a personal 
contribution, likely to be perceived as essentially pictorial. They boldly weave, 
through the graphic gesture, the surfaces full of color and explore the stain that 
conceals traits. There are countless superpositions of matter, either dense or lighter. 
All these works tackle the confrontation of demarcation, as the artist questions, 
in lhe material preparation of the works, the limits that move between lines and 
masses of pigment, graphics and stains while also assessing what includes or

There is no time for deep reflections that die before they become 
concrete acts. F-xpression-emotion, this is the link that binds us to things, 
to others [...] Thoughts going on [...] I can not stop them. Meteors 
bombarding the ground. Images, cars, humans, gazes, phrases. Falling 
from the sky! Ah! May time stop. For just a minute, so I can grab a word 
- at least |...]M. [Plate 8]

Similarly to the way she expresses herself, Heloisa moves in art as a 
simultaneous action in several areas of expertise without boundaries, with her 
mind receptive to experiences in various activities30: she engages in scenery and 
costumes31, graphic planning of a theater play32, she also takes part in national and
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excludes the other components of the design, including the empty spaces marked 
on the void itself. There are frequent "in" and "out" escapes from the world, as 
Heloisa herself puts it.40

In an act similar to that shaped in her drawings, the artist projects the feeling 
of violation beyond them. Hercraving for freedom drives her refusal of institutional 
attachment. Simultaneous to the production of the drawings in Diário de Bordo, she 
refutes her academic attachment as professor at the Instituto de Artes da UFRGS 
and presents her letter of resignation from office, intentionally handwritten, 
believing this document to be a transcendence from the bureaucratic sphere of an 
occupation. She explains in the letter that the institutional experience prevents her 
from growing and States that: "I leave to grow [...) lt is my relationship with things, 
with life, with art that does not allow me to stay here. It is unproductive".41

This artist, who understands art from within, from the deepest core of her 
being, believes that in an institution her own experience with art will be tarnished, 
a fact which drives her not to go back. In the letter, she suggests that human 
relationships be reviewed, changing from administrative to more sensitive and 
humble ones by abandoning the "crystallized wisdom", so present among the 
competitive intricacies of the university structure.

From this moment on, Heloisa conquers, not without suffering and 
renunciation, her own freedom, led by her deep ethical consciousness, which she 
will keep alive inside her until the last moments of her existence, expressed in her 
writings and amalgamated into her works.

Once independent from the institutional structure, the artist perfects, as of 
this moment, her artistic development and traveis a year later to the United States 
and Europe. Through this experience, Heloisa gets to know works essential to 
her involvement with art, including The large glass, by Marcei Duchamp, at the 
Philadelphia Museum of Art, work donated to the institution in 1953. This would 
come to be one of the works by the French artist which most impressed her from 
many angles, especially for her awareness of the importance of the writings in 
the work left by Duchamp. She acknowledges the contribution by someone who 
develops his art, but who both thinks about it and completes it in his writings, a 
fact that will become a constant in the artistic life of Heloisa Schneiders da Silva.

In Nofes42, as in all the writings by Duchamp, the text is accompanied by 
drawings and cluttered signage, evoked in a similar organization in sketchbooks by 
the Brazilian artist. The way of writing, by punctuating sentences with dashes that 
cut them successively, follows a similar structure in the texts of both artists, as well 
as the continuous superposition of diagrams, calculations, numbers and sketches. 
According to Duchamp, the "notes are to complement the visual experience like a 
guide book"43, as he States, for example, when one stands before the Large Glass. 
He believes that these writings are created to be consulted when one sees the work, 
"because, as I see, it must not be looked at, in the aesthetic sense of the word. One 
must consult the book and see the two together"44. The French artist emphasizes the 
importance of this coexistence of works and texts in trying to definitively expel the 
retinal aspects in the apprehension of works of art.45

However, even finding similarities in various aspects with the Duchampian 
thought, Heloisa's writings manifest, unlike his, artistic reflections interspcrsed 
with a vein often spontaneous and emotional, which is not to be found in the 
writings by Duchamp. However, even in that atmosphere, they point to important 
reflections on her positions in art, often accompanied by sketches and work projects, 
created without any definite commitment. Similar to Duchamp, Heloisa sees art as 
a matter of attitude46 - the same "attitude of mind” that Pierre Cabanne identifies in 
this artist's relations with art47 - and we know that through that attitude, Duchamp 
created one of the most essential transformations in the artistic conception of the 
history of art as a whole. [Plates 12,13]

It is relevant to mention, from this direct contact with Duchamps work at

the Museum of Philadelphia, an experience in painting on glass developed soon 
after by Heloisa. The artist devotes herself to it in Bonn, Gcrmany, still in that 
period of traveling, when staying in an apartment where a wide window leans 
over the landscape. This work, distant from the conceptual principies from the The 
large glass, points to another direction, as it interferes in the everyday perception of 
the landscape viewed from that home. The artist creates a different landscape in 
painting, in which graphics are drawn on planes bathcd in color, which is a unique 
experience in her production not to be repeated later in her work. She encourages 
the perception, interferes in relations between the real and representation, and 
questions, through this work, the boundaries between reality and fiction.

On her return to Brazil after these close contacts with works by meaningful 
artists of the tradition which she values (the drawings by Leonardo da Vinci, Rodins 
sculptures, the paintings by Paul Klee, Van Gogh, Rembrandt and the intimate ones by 
Hopper), Heloisa resumes, with great involvement and persistence, her endless series 
of pasteis. Particularly between 1981 and 1983, these pictorial drawings spread 
the planes loaded with color, among transparencies, densities and overlays, without 
gi ving up the systematic graphics that cover the surfaces. Some supports vary in color, 
with frequent use of blue or red paper as well as of those of everyday use, such as 
industrialized grocery bags covered by the artist with PVA base. [Plate 14]

Little by little, these works become denser in pigmentation and eventually 
cover the planes in color, making it impossible for one to find in them any space 
without chromatic presence. Under geometric structures, these drawings in dry 
pastel become real paintings. However, in rare works resurface occasional allusions 
to the frame, denying within it the very presence of the drawing or the painting. 
Some of these pasteis have irregular edges and triangular supports that receive 
them, a feature well-known in art history. One may recall the investigations by Lucio 
Fontana, Tomás Maldonado and also by Uruguayan Carmelo Arden Quin, who have 
posed different questions in relation to orthogonal configurations of the picture, also 
developed by Heloisa in some of her pasteis or oils. They inaugurate possibilities for 
thinking about certain principies of representation and notions of art, even without 
the certainty that this is always a conscious act for the artist. [Plate 15]

Even during these times of artistic experiences with drawing as a traditional 
means of production in the early 1980s, Heloisa returns to collective projects. With 
them she takes up previous artistic inquiries and the experimentations of the late 
1970s. Âmbula is held in June 1982 at the Museu de Arte do Rio Grande do Sul, as 
part of the exhibition Arte gaúcha hoje, and soon after, Porque sim in November the 
same year and at the same institution. In the first intervention, along with Maria 
Helena Weber (who creates 52 poems) and Humberto Vieira (designer in charge 
of the graphic planning), I leloisa creates a wooden box that assembles samples of 
plastic arts, graphic arts and poetic texts.

In an edition of 500 copies, Âmbula is conceived and named after the original 
concept of the word, a liturgical object intended to "keep the holy oils." These 
suitcases are meant to cncourage the public to open and manipulate the pieces kept 
there; people's interaction with them, as a mode of discovery, is the principie of 
the work. Viewer participation is the key focus, prompted by an act of continuous 
surprises that take place insuccession when one unravels the poeticsecrets contained 
inside those suitcases. Coincidentally, the idealization of the boxes happens one year 
after Heloisa's close contact with Duchamps work, keeping in mind that this artist 
had also created his own suitcases, such as his Box in a valise, in 1941. [Plates 16,17] 

Âmbula, a collaborative work by the thrce artists, is configured as a stimulus 
previously prepared, not improvised. Colorful inserts covered with poems, 
drawings and writings, or several envelopes containing puns stimulate active 
and sensitive perception - they trigger relations among so many elements and 
possible new associations of them. Heloisa widens her experiences with art, despite 
elaborating, at that time, her pasteis as near paintings. Once again she shares

over
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vvhen one sees the gradual reappearance of progressive interests for a return to 
painting (or its renewaP) in thc history of Brazilian art. From a declaration by 
Benjamin Buchloh, stated in the international arena, one understands that these 
contrasts are not occurring only in the local context referred to. Asked by Philipp 
Kaiser57 what were the signs of transformation of art in the early 1980s, Buchloh 
recalls the following:

authorship, gives up the separations between artistic categories and readdresses 
her ovvn ideas concerning the practice of art, as she understands it, through this 
proposal, as a fact of discovery, especially by the viewer. She States:

my concern / or my concerns — to set a dialogue / a connection (at 
any levei) vvith the environment. That people may read and feel before 
this comment 48

The eighties began with the end of conceptual art, that survived into 
the middle of the seventies and had become institutionalized. One could 
say that the countermove to conceptual art - and the countermove vvas of 
course complex and multifaceted [...] and artists rediscovered the painting 
vvho positioned themselves as a conterpole to conceptual art.58

The work Porque sim - fragmentos de multimedia comes soon after, also at 
the Museu de Arte do Rio Grande do Sul and in a group process which relies on 
Heloisa's intense involvement.40 Her performance in the collective is part of what 
she sees as essential in art, as well as in her understanding of life: the idea of 
freedom. This is the foundation of the proposal, submission without rules, texts 
written as manifests in multiple shared experiences. This work plays an important 
role in the art of Rio Grande do Sul, seldom referred to and not analyzed in the 
history of local art. It provides essential data for thinking about art, its practice, lhe 
problems of institutional placement and its public circulation. [Plate 18|

Criticism on art supported by the tradition, on the undemocratic principies 
of its circulation, on its material means as consumption, on the limited use of 
institutional space and on lhe permanence of artwork are some of the elements 
brought by the group. However, they expand beyond the institution, into the media 
space, as Simone Michelin recalls.5*1 This video is advertised as "a sum of individual 
actions," distributed in prinl and television media in multiple and continuous 
projections. Other features are also constantly present in Heloisa's conception of art, 
as this work translates what she considers essential in art and life: a passionate and 
transgressing act aimed at "clarifying, through language, the human condition".51

In a mood of progressive political détente, started in 1978, in Elio Gaspari's52 
words, one finds an atmosphere of growing artistic freedom, not unlike that found 
elsewhere in the country and the effervescent resumption of Brazilian culture, 
similar to what is happening in Latin America as a whole. Porque sim continues 
to bring to light, even in the beginning of the decade, projects which, according 
to Simone Michelin ”, are on the one hand, remnant initiatives generated by the 
fragmented, spectacular and borderline experience of the late 1970s, which point 
to the dichotomy art-life; on the other hand, they are still based on dada-fluxus 
spirit by questioning institutional structures.54 Art is conceived as a democratic 
proposal, by having side by side all kinds of productions, without any hierarchies 
among them, nonsense without any aesthetic or moral judgments. They are at the 
same time prints, paintings, drawings, audio recordings, 16 mm films, videos, 
performances, t-shirts, garlic cloves and vampire teeth, slides and posters.

Heloisa, creator of the project with the group to which she belongs, plays in 
the video performance the role of Mother Goose; in her acting she carries a kettle 
as a bag and, at the same time, a papier mâché duck under her arm, with she takes 
with her into the museum. In this proposal, the experience triggers in the receptor 
an imaginative intercourse, in a study that seeks to break the boundaries of the 
existing structure55. [Plates 19, 20]

Mother Goose, in carrying with her the bird inside the museum institution, 
infringes, with her conduct, the meaning of place: the museum, space for 
enjoying and keeping works of art, becomes, with that performance, a place of 
defamiliarization. Or rather, it becomes the space destined for rethinking art, the 
works which it hosts, now confronted by these unique objects, facts and behaviors 
that subvert the traditional artistic principies within the institution. These works 
exude at the same time pleasure, sense of humor and affection among the members 
of the group, coupled with their incisive criticai contenl, data ingrained in Heloisa's 
artistic choices.

Actions like this make a somewhat distinguishing mark in the local art world,

Heloisa does not place herselí in opposite direction of conceptual as 
mentioned by Buchloh. One may even notice a certain connection between her early 
production and her later work, a fact noticeable in her painting in lhe various paths 
which she chooses. She is always fighting for her existential and pictorial freedom, 
which leads her to connect actions and not to deny them within the context of what 
she truly believes. On the contrary, it leads her to extend them, broaden them, 
especially by keeping a deep dialogue between them in her permanent doubt.

The movement for a new painting begins in Brazil at the School of Visual 
Arts at Parque Lage in Rio de Janeiro5’, not as a local fact but mirrored on the 
controvérsia! discussions held in the main centers of the international art market. 
The central theme of the movement is particularly the publication of the famous 
manifesto by Achille Bonito Oliva, the ltalian transvanguard (1982); other influences 
are the development of American painting that combines Abstract Expressionism 
with distorted images of mass culture*" and the painting of the New German 
Expressionists*’1, which makes clear the approximation of this new painting to the 
expressionist tradition. A series of controversial texts and painting exhibitions are 
spread, especially from 1981“, with ideas that call for the need of another spirit 
to art. All of these movements reject the cold refinement of previous dogmas, 
still advocated by scholars and critics, and replace it with the diversity of highly 
personal styles in which emotions and passion for the technique gain ground.

The engagement with the new painting takes place in a hedonistic mood, 
announced as model in the first sentences that comprise the catalog of the exhibition 
A new spirit in painting, held in London in 1981, as written by Joachimedes:

603

"[...] Wherever you look in Europe or America, you find artists vvho 
have rediscovered the sheer joy of painting. In the studios, in the cafés and 
bars, wherever artists and students gather, you hear passionate debates 
and arguments about painting. In short, artists are involved in painting 
again; it has become crucial to them, and this new counsciousness of 
lhe contemporary significance of the oldest form of their art is in the air, 
tangibly, wherever art is being made."64

However, this artistic trend spread under such stream of ideas favors a market 
waiting for more effective development than it had witnessed in earlier days. l he 
exhibition Flashback at the Museum of Art in Basel poses a major revicw of the art 
of this historical period, not only of its works, but particularly of the continuities, 
ruptures and new artistic positions that emerge at this time, data that reflect in 
Brazil comprised in specific local approaches. These aspects favor attention on 
approaching Heloisa's pictorial work, as she is not detached from the local and 
international art scene.

In the art world outside the country, the dichotomy between the conceptual 
transits and the myth a self-centered anti-conceptual painting, from the early 1980s,
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persists and is the subjectof constantdebate, being also present in several statements 
about art. However, we refer to that particular exhibition for it assembles precisely 
a review of these antagonisms and bring to light, in contrast, the diversity of artistic 
positions which emerged at that time and have become vital and relevant today. 
In an important debate on the subject, Tsabelle Graw65 presents her ideas on the 
theme and emphasizes the existence of conceptual practices in the I980s, such as 
those Hcloisa presented in her early work. However, the scholar hints at a reflection 
about a constellation of possibilities, not starting from paradigms or continuities; 
she sees this transit "rather a specific constellation that needs to be analysed, where 
we can't assume that anything has come to an end or something new started”.66

Craw's ideas thus indicate valuable paths to 1 leloisa's art, since her insertion 
in the artistic ficld radiates precisely like a constellation. Of the movements of 
conceptual heritage, performatic at times, including that of the object, she does not 
renounce the drawing, maybe a drawing-painting. And, at an almost unexpected 
moment of this work, emerges from the depths of the earth67 a vigorous intimate 
painting, her paintings of wolves. Like a constellation, all of these outbursts radiate 
simultaneously within Heloisa's space of art, with their own peculiar properties, but 
they all bring their disquiet dimension, their pulsing towards their own liberation.

In an important research on the painting of this time in Brazil, Ricardo 
Basbaum68 points out the difficulties in establishing a deeper approach to painting 
in the country. He believes that this lack of reflection hinders the understanding of 
art as a pictorial produet that bears a specific concept, particularly regarding the 
discussion about the image and painting. His analysis poses key aspects regarding 
the pictorial art of that time, but Heloisa's work indicates a detachment in many 
aspects from what this painting points to. In the text quoted, Basbaum stresses the 
fact that the new painting questions the nature of image, as did the conceptual art 
regarding the nature of art, as it may function as a commentary on the painting 
itself - a comment on image through image. He emphasizes that at that time there 
is already interference in the understanding of work from the apprehensions of the 
expanded space of the canvas, outside the plane, considering the painting in an 
environmental Circuit from a bodily temporarity.69

Considering the observations by this author, Heloisa's painting overflows 
the canvas for several principies; it deviates completely from the discussion on 
images, from the cultural eclecticism of its origins and settings, as well as from the 
overlapping of different styles. It searches another angle from which to understand 
the painting, certainly in the opposite direction. Even in constantly inquiring the 
support, in using canvases struetured in unconventional ways, her painting poses 
an important clash on pictorial issues - it expands through the direct means of 
intervention with the materiais on surfaces and, in these dapper wolves, as part 
of the fiction.

distance, howls of wolves echo, but one can not tell where they come from.

Thus, this passionate lover of literature and film, even of the "films that she 
would rnake"72, embraces a strong commitment to others, since her paramount 
involvement is always with the human condition. The little wolf in the tundra, 
whose freedom is violated, as well as Tarkovsky’s characters, which go beyond 
the socially forbidden arcas, overflow onto those paintings. They preserve their 
nobility and wilderness, the very sanie features to be found in nature. This is 
Heloisa's writing in an invitation for the exhibition Os olhos do gato que ouvem, held 
at Galeria Macunaíma in Rio de Janeiro in collaboration with Karin Lambrecht:

My previous work was comprised within more formal standards, in 
an abstract approach (technique - dry pastel). Right now, my interest is 
in a more "emotional" relationship, sentimental even, where the distance 
between pictorial gesture, heart and reason is minimal. In the image of the 
wolf I see the presence of what is pure, wild, essential and noble - and the 
vital feelings. Within the precariousness of today’s world, the wolf means 
a necessary force.75

Towards the end of 1983, a passage is made, almost sudden, from those 
pasteis dense in color and without free spaces to instigating wolves that blossom 
on the surfaces of drawings and paintings. They are bom from the pasteis, first by 
breaking off into the skies. Lift up their freedom, as in the nimble flights of small 
birds. However, they are not birds; they are flocks of little wolves which, in their 
strange simultaneous flight, ascend in the space within the support of the drawing.

Soon after, they turn into oils - thus Heloisa actually reopens in her work the 
ficld of painting. [Plate 22]

Amid watery oils on paper or canvas, with pure pigments mixed with gel or 
oil, the wolves are spread across the spaces of the plane under the strain of their 
movements, with piercing eyes, as if moving straight toward those who lurk at them. 
[Plates 23, 24]

Among these early works, through the quick strokes of color, the animais 
display their strange wild strength. Little by little, they aequire greater nobility and 
serenity in their posture, and the painting gains, at the same time, color density. 
A vigorous and spontaneous search surfaces from the chromatic layers, one over 
the other, layers which are imposing as pictorial gesture within the space of the 
support. Among blues and reds, appear the whites and shades of gray, sometimes 
burning skies that recall the paintings by William Turner, so admired by the artist 
with their overlapping layers of color and, in particular, with their progressive 
chromatic passages which the artist develops with great care. [Plate 25]

From this perspective, we evoke a passage extracted from the considerations 
of Roger de Piles on painting74, which, even detached in time, leads to a reflection 
on this interaction process between the artist and the fabulous fictional world of 
wolves in her pictorial art. De Piles, discussing invention in painting, reminds 
us that the painter may limit his/her idea to the mere representation of objects. 
However, the author points out that more important than to resort to this type 
of representation is to understand how these objects are capable of instrueting 
us. They have their virtues and their properties75, States the author, which makes 
us think of the relationships Heloisa establishes with the animais and with her 
painting in attempting to extract from both these peculiar virtues and properties.

From this point of view, one perceives fundamental distinctions between the 
artisfs pictorial work and what isbehind this thought in the local and international 
scenario at that time. It should be emphasized that this line of thinking points to the 
understanding of the image as a cultural behavior, resulting in particular from the 
banality of public images of mass culture. Heloisa, on the contrary, thinks through 
the painting - not about the painting, but from within herself, as an extension of

From intimism to fiction

The reading of Caninos Brancos70 (White Fang), a novel that focuses on the "social1' 
adaptability a wolf-dog amidst a civilizing process, prompts Heloisa in the 
obsessive course of her painting of wolves. In his work, Jack London draws a 
freezing and glacial landscape, the Canada territory, where silence and stillness 
dictate the lives of people, environment in which the little wolf is brought up. The 
landscape of the tundra, characteristic of those deserted arcas, is evoked in these 
paintings. [Plate 21]

Added to this reference there is Heloisa's contact with the film Stalker71 (1979); 
here, in a deeply mysterious and tense environment, one follows three characters' 
relentless pursuit for some place in the midst of abandoned areas, magnetized 
by loneliness and by the resulting tension. Despite being in forbidden zones and 
the danger of isolation, the characters try to enter there because they believe they 
will find there an almost inaccessible place where all wishes may come true. At a
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her own movement of existence.7" Her wolves are representations of fiction and as 
such, even if they have possibilities of remission to something, rather than signs to 
be interpreted, they mark a position before the real.77

And this process takes place in Heloisa's work in the act of painting, vvith 
her body, since this is her way of facing the real. Such behavior may be evoked 
in relation to these wild animais, as they have the ability to instruct us also on 
the atavistic, on their virtues and properties, as noted by de Piles. These are 
the conditions that instruct and pass on their constituents, from generation to 
generation, an essential significance to someone who says "I do not prevent, do not 
dominate, I only allow"78 . This is how Heloisa sees her way of acting artistically, 
in a pure process, physical, almost organic, as occurs in nature, so it is absolutely 
proper and particular of her.

The artist writes about the same invitation to the exhibition at Galeria 
Macunaíma that the study of these animais was made "based on readings on the 
different aspects ol wolves (food, habitat, etc.), movies and photos (which allowed 
me to study the anatomy to a certain extent)".79 These works are accompanied by 
numerous studies, mostly made in graphite on paper, almost obsessively. They 
depict these animais lying on the vastness of the tundra or in positions of movement 
toward those who see them. They are also shown leaning, on their backs, running, 
only heads or embracing female figures.

The deep involvement with her object of study is evident in the options made 
by Heloisa in her work. Lucien Freud, in thinking of painting, reinforces this aspect 
of the production process of artists and believes that "the painters obsession with 
his field of work is all he needs to take it forvvard".80 She points out that artists turn 
to their works not due to familiarity vvith the process by which they are made, but 
for the need to display their ways of apprehending the objects of their choices. Tinis 
calls to mind artists who stress that same trait in an intense and obstinate way, as, 
for example, Iberê Camargo. [Plates 26, 27, 28, 29, 30|

As this fact is part of the constitution of Heloisa's paintings of wolves, so does 
the artist from Restinga Seca in carrying out his work from the same perspective, 
in an obsessive action with his objects of work. His works from 1984 and 1985 
transformed the verv pictorial matter, which becomes more dilutcd than in previous 
times due to the successive profiles drawn which are part of it. This compulsion to 
repeat the faces profiled leads the painter to go beyond the relationship between 
painting and drawing on the canvases, since the graphic repetition of the faces 
change the previous pastiness of the matter of painting. [Plate 31]

In a graphical obstinacy, perceived as notes81, Heloisa attempts to apprehend 
in the wolves as much as possible of their physique and above all their emblematic 
existential aura. For this, her cherished dogs, who accompany her throughout 
her life and with whom she shares the deepest relations of affection, also become 
models. They preside over, with undeniable dignity as masters of nature, the 
vastness of those countryside landscapes so loved by Heloisa and which she 
identifies as part of herself; although they are not those of tundra that cover her 
paintings, these vast unlimited fields bring the same halo of infinitude and mystery 
which she attributes to life in relation to its limits, a feeling that she pours out in her 
works, as well as in her magnificent photographs. Heloisa States that "everything 
seems continuous and time loses its dimension of finitude".82 [Plate 32]

The fictional fact that spreads in these paintings highlights her standing before 
the real, for these paintings aim, from the intimism they reveal, to bring art as a vital 
experience, an insightful view of the soul embedded in things and beings. Her quest 
is to allow, through the pictorial gesture, the Vision of such inaccessible places that the 
wolves evoke: as in Tarkovsky's film, they are the ones who lead to the spaces longed 
for, woven in the painting itself. Heloisa perceives the painting as a place, which 
brings the relics submerged, like a river in its continuous movement.83 [Plate 33]

The painting of wolves unfolds into several prisms of pictorial materialization, 
as the support is sometimes the very body of the animal, with no underlying plane. 
The artist thus questions the plane of the painting and its conventional limits: she cuts 
it, breaks it, pushes one's continuity into another, arranging diptychs or triptychs.

In the most recent paintings of this phase, diagonal beams of color are ripped, 
continued from one canvas into another. These animais blend into clouds and the 
clouds into landscapes; they are all part of the same violence of the typhoons that 
drag on the surfaces. From the intimism of the first works with wolves, the painting 
of the artist expands towards the attainment of various supports, pushed, one 
after another, to lead to the constant surpassing beyond their completeness. Th ei r 
borders are permanently in check. [Plates 34, 35]

As in her pasteis, the presence of thresholds enters once again her poetics. 
New perceptual and symbolic questions are introduced at every work displayed. 
Painting isanalyzed within other possibilities of its apprehension, asin independent 
works or in those which are continued in others. Sculptures painted on stretched 
surfaces of canvas or industrial paper are created. Like a skin in space, a relationship 
is brought into play to be accomplished in three-dimensionality. These works move 
from the plane of the painting to the conception of object and thus allow us to 
inquire about the very nature of painting. [Plate 36]

Intimism thus adheres to the artistic projection of these works; it merges the 
mysteries of fiction with the various possibilities of public distribution of th 
inaccessible spaces evoked in these works through the pictorial act. This is a 
particular fact in Heloisa's production, with an extent detached from the paths that 
the new painting of the 1980s tries to disseminate.

ose

Two paintings enlarged

At the same time she creates her paintings of wolves, Heloisa displays other 
investigations undertaken in her pictorial work, but as sparse facts within the body 
of her production, yet not without importance.

In 1984, in collaboration with Karin Lambrecht, the artist creates a 
photomontage, considered by both artists as an act of painting.84 This work is 
presented in the invitation from Galeria Macunaíma (1985) under the title Porto 
Alegrec a alma molhada pela umidade. Laura Ida Rambrosso is the imaginary charaeter 
created by the two artists as a "visionary precursor" who could see the future in 
1958, when they were both children. In her imagined declaration, the forerunner 
States that:

]•••] I thought I was crazy, but it was real and it happened like this: 
a vision of two women (and the images quickly materialized before me), 
the present time. Meeting and separating, they, wolves, eyes and souls and 
others, until everything was very clear and exposed in a room near the sea.85

This creation is not far from Heloisa's production of wolves, as it allows 
convergences in the imaginative process that takes place in that production. This 
is also about fiction, through the idealization, by the two artists, of the imaginary 
charaeter, an art critic who does not exist, but who is personified in the complex 
experimental act of this artwork. Over a long black tarpaulin in the sun, lies in the 
background the picture of a palm tree, covered with synthetic enamel, water and 
laundry detergent. This generates stains, the stains of the soul over the landscape, a 
landscape and charaeter in stains, which actually do not exist. [Plates 37, 38]

This work comes as an innovation in relation to the local painting at that time, 
despite being singular in the body of works by the artist and the painter Karin 
Lambrecht. It poses an expanded concept of painting, as it provides a counterpoint 
to what is being elaborated in terms of painting at that time in Rio Grande do Sul.
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It involves no painls, no canvases nor the act of painting. In an almost performative 
act with everyday materiais, this work is recorded for a few moments of its agile 
transformation and dismantling, in its ephemeral mutating stains, a work that can 
only remain through the record.

Another unique experience, also perceived as painting, is to be found in the 
production of the artist at a similar time. Just as in the previous work with Karin, 
Heloisa expands the field of this category in another work - which she considers as 
an instant one. Like a fleeting moment, it stresses the shining intensity of an aesthetic 
event, having as support nature itself. Here she abandons, even if briefly, the canvases 
or the planes on paper which would allocate her painting in conventional pictures.

The artist perceives the impermanence of the pale sands on the beach of São 
Lourenço86 as a space for painting. The margins of the lagoon are transfigured into 
the specific space of pictorial action, in sands dyed with delicate pigments spilled 
over them, from blue to red ones. In this work, the place of painting is not detached 
from life - it becomes a piece of work no longer ruled by the formal properties of 
a specific médium. On the contrary, it is organized by questioning the elements 
perceived as opposed to an established cultural situation.87 In this work, Heloisa 
transgresses the tradition she has incorporated since her first paintings as a student, 
her pasteis and her painting of wolves. [Plate 39]

As a happening, since it provides a visual definition placed in the interstices 
between art and life88, this artist reopens the constellation of her experiences in art, 
as there are works that gather fiction as primordial element, others, simultaneous, 
which rely on opposed principies: Porque sim is produced within an artistic 
proposition based on a root other than that of the of pasteis; the wolves, in another, 
in relation to the expanded works of painting. By pouring pigments on the sand and 
transforming nature into painting, the artist reviews what she considers as pictorial 
work. She questions the place of production and exhibition of works, the notion of 
time, its permanence, as well as the everyday and life and in relation to art.

These undcrtakings bring challenges and encourage other perceptive modes 
in relation to painting and artistic behavior. Though isolated within Heloisa's 
work, these experiments take up features referred to in previous works, such as 
the discussions at Espaço N.O. or those experienced in Porque sim by revolving 
the status quo. The artist enlarges, from that moment, even in singular situations, 
the constellation of possibilities of her understanding of painting, a fact which will 
enrich the works to come.

our idea is essentially to allow a space for creation. A place where 
each participant can confront and develop their work. The personal 
process and the involvement with the project execution shall mean the 
unique continent where everything is "possible".90

It becomes clear, still in Chapman's testimony, the interest turned to supports 
of large proportions for painting, to the research for alternativo materiais and 
techniques and to the search for innovative procedures in artistic practice. The 
emphasis expresscd by the artist is an important fact at the time and in relation 
to the local art. This fact is encouraged by the three artists in their contact with 
students from the workshop by providing new modes of perception and other 
investigations over the limits of lhe supports and the treatment of surfaces.

The atmosphere of exchange and freedom is an essential principie for the 
artist, one that also guides her paths in all the workshops she teaches. Likewise, 
Karin and Heloisa set up a non-institutional space for the development of artistic 
experiences and discussions on painting, A sala9', between 1984 and 1985. This 
place, enriched by artistic discussions and practices, is modeled after LambrechTs 
experiences from 1980 to 1983 at H.D.K. (Hochschule der Künste) in Berlin. Karin 
proposes to Heloisa the creation of this space, inspired by that model, as a place for 
study and free development for the production of art. It is based on the exchange of 
ideas on art history and new conformations of art, particularly of today's painting. 
For two years A sala counts with the regular presence of artists Gisela Waetge92, 
Elida Tessler93, Moacir Chotguis, Herbert Bender, Sálvio Daré e Ricardo Trigo.

This experience sets, even in its short duration and with the few artists who 
took pari in it, a different thought in the city's artistic scenario. It offers, unlike the 
usual practices in the university environment at that time, an articulation between 
reflection and action based on the practice of art, not on studies to be known away 
from the atelier. This is the leading principie of these precious meetings during their 
limited duration: from the works elaborated blossom new issues for discussion, as 
well as their connections to artistic facts and to their history. [Plate 42]

In the meetings held during that time, 1 leloisa enriches her contact with her 
students by systematically offering an abundance of literary and visual materiais; 
she also reinforces for them the importance of notes and records in artists' 
production. Themes such as illusion, legends and the primitive life of mankind 
also permeate these meetings; just as such references appear in the artists work in 
painting at that time.1" In one of her testimonies, one notices that the dynamics of 
the orientation is to enable the integration between practice and reflection.

Besides these involvements, guided by the deep pleasure of the gatherings, 
the artist takes part in several exhibitions, such as Arte morde95, at Galeria Tina 
Presser96, highlighting her increasing integration into the local art world, also 
at the beginning of a nationa! expansion of her work, as in the case of her being 
chosen, along with Karin, for the 1985 exhibition at Galeria Macunaíma - Funarte 
in Rio de Janeiro. However, for Heloisa, unlike the artists of her generation, this 
public projection does not appear as an important fact; it would be just a natural 
consequence of the involvement she has with her work.

Training Venues

At the same time she proposes the paintings of wolves and the two broadened 
experiences in painting, Heloisa takes part, still in collaboration with Karin 
Lambrecht, in important practices for her local artistic activity, which are related 
to a prospect of artistic orientation. In late 1983, alongside Lambrecht and British 
artist Michael Chapman, Heloisa promotes a simultaneous workshop at Goethe 
Institute, entitled Três processos de trabalho, also accompanied by an exhibition of 
works by the three artists. This experience represents to Heloisa a key moment for 
sharing knowledge, both with her "students" and with the artists of the group, a 
fact of great value in the relations she establishes with art. In his testimony, Michael 
Chapman comments on this joint work:

Conflicts of painting

However, a real transformation hints at the horizon of Heloisa's art work. From 
late 1985, she initiates a transit between Argentina and Brazil. She settles in Buenos 
Aires, a city which she cherishes dearly, where she will remain until late 1992, 
despite some occasional returns to Porto Alegre. However, the change is not just 
geographical; it is mainly one of artistic conception. Her work will change, from 
this time on, the principies of painting she had developed so far: she problematizes

[...] in these workshops, we discussed the importance of thinking 
about the Creative process. We built and taught how to build large pictures; 
it was essential to work the physical and psychological space of the 
materiais [„.].** [Plates 40, 41]

In teaching another workshop of the same nature, though at different 
moment, Heloisa States that
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it intensely, re-examines her understanding of surfaces, supports and materiais 
through procedures that take on relevance as to the concerns regarding the painting 
of that time, just as valuable when considering the very history of painting.

The artist seeks the Argentine university for her training. Arriving in Buenos 
Aires, she takes up a short-term internship in painting at Escuela Superior de 
Beilas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. There she is advised by Juan Pablo 
Renzi, Argentine painter with European training and a member, that year, of the 
Argentine representation at Bienal de São Paulo. The artist's insertion in this space 
is passionate and she carries on with a refresher course in painting at the same 
school until 1988, under the same teacher and with the assistance of Amado Sosa 
as atelier master and Viviana Zargón as deputy teacher. Also as masters she had 
Norberto Gómez, Luis Felipe Noé and Alejandro Puente, among others.

At that time, the State of depression of the art market in Latin America is well 
known, especially in Argentina and México. Artists find themselves inserted in an 
inevitable atmosphere of instability. Néstor Garcia Canclini, in his studies on the 
theme, justifies this insecurity partly because of the obsolescence of local artistic 
trends, but also in part for the rare economic return that artists manage to attain. 
According to his position, this context contributes to the development of works 
characterized by rare criticism and based spectacular principies.97

Heloisa is an exception in the context described by the Mexican scholar. She is 
an artist who, though the public repercussion of her work is not her primary goal, 
she is innovative in her work and does not seek in it any spectacular procedure 
involved in its creation and in the modes of its exposure.

Her artistic life in Buenos Aires is directed to maintaining good relations with 
local artists, such as Luis Felipe Noé, l.eon Ferrari and Juan Pablo Renzi, among 
others; but as a young artist, she does not find many welcoming spaces in the art 
world. Along with her fellows at the atelier, she opens the workspace to welcome 
artists of her generation, creating a place where it is possible to establish exchanges 
and discussions on art.9S

From 1986 onwards", the pictorial understanding will change noticeably 
in Heloisa's work. From the previous paintings of wolves to those with thick 
transversal layers of color, they now strongly point to fundamental changes in her 
perception of painting in addressing the pictorial plane. The canvases subvert their 
traditional use and pose a discussion on the orthogonal planes that accommodate 
the painting, which often comes to occupy the surrounding space. In contact with 
the Argentine experience, the artist begins to work the support as an object that 
contorts in space and which is expanded in works that merge the boundaries 
between painting, sculpture and object. In her "object-paintings1'10", so named by 
her, the rigid concepts of these categories seem not to take place now.

An idea sprung from the principies that guided the Brazilian vanguard in 
1959 is current and elucidates the changes that arise at this point in Heloisa's 
work. Ferreira Gullar, in his "Theory of the non-object", States that "what matters 
is not to make a picture without a frame or a sculpture without a base, but to 
solve the new problems which arise when the expression no longer has those 
elements"101. From this perspective, the production of the artist opens up other 
paths to be noticed in her painting.

At this point, further away from the intimist painting by an Edward Hopper, 
from the tumultuous canvases by Van Gogh or pictorial references to Daniel 
Senise, Heloisa turns to the cultural atmosphere of Argentine art and its history. 
She partakes of scveral sources, including a possible constructive heritage and 
Grupo Madí, both present in the art of that country and often evoked in the ideas of 
local artists.102 These ideas leave out, in general, the expression, representation and 
fiction in an attempt to involve the subject with real things.

These are aspects that, though distant in time and from the artist's conceptions

of art, may have contributed some changes to the intimism she brought from the 
painting of her wolves - the legends, fiction and atavism as kernels to her painting. 
From these contacts, though not the only ones, her work suggests a revision of the 
very notion of art which it will embrace, even if the artist does not make any references 
to this kind of transformation. It is impossible not to think of her reading of Torres 
Garcias writings when one finds in hers, not infrequently, the term "construction” 
when she refers to art, a key aspect of the Uruguayan artist's thought.

Heloisa States that: Td rather begin like this - CONSTRUCTION - evervthing 
is important."105 However, her work is strange to the positive principies of the 
production by this artist, as she radically opposes the rationalization that occurs 
within the specific language adopted by him. Heloisa searches at that time, in 
another sense, the presence of nature articulated to her painting. Her choices are 
distinct from the local constructive references; her art goes beyond by bringing 
together various elements to her canvases, such as sticks and wooden poles running 
through the support. She sees in art an action that integrates nature, culture and 
life, as "connecting all things in the world," as Kurt Schwitters106 would put it, and, 
adds Heloisa, through a necessary and vital action.

1 lerearly works in Argentina are paintings which, even responding tosubjective 
needs, do not cease to revolve the tradition. This path does not apply only to the 
conception of support, but also to the new problems displayed on the surfaces of her 
painting and in the materiais used. They point to a review of some works by Grupo 
Madí for the recognition of some discussions on the frame, such as in those works by 
Tomás Maldonado or by Carmelo Arden Quin, among many other artists. For them,
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One should take into account the edges of the canvas, consider that 
they have an active role in artistic creation. A role that should always exist 
[...]. A painting should be something that starts and ends in itself. Without 
a solution of continuity.108 [Plate 43]

This thought by Rothfuss manifests the understanding of the limits of the 
painting as part of the work and the pictorial creation, a resource similarly 
employed by Heloisa in her frequent application of this perspective in shaping 
her works. The break in the traditional conception of the frame is displayed in her 
work from the past, in her pasteis in triangular supports, in the frames without 
pictures, but also in her wolves, which suggest cuts in the very paintings displayed 
at another time. Contacts with the local culture may have certainiy expanded the 
motivation towards these aspects of the artist's work, particularly in that which she 
develops initially in Buenos Aires.

In works like O senhor da planície, the canvas stretched like an animal skin 
drying in the sun109 transforms the relationship one establishes with it as painting, 
for it refuses the orthogonality of the support, its planarity and the idea of frame. 
Its boundaries are set from within the internai construction of the work outwards, 
from the centcr of its struclure of logs toward the outer contours. It becomes a work 
likelv to respect the wall on which it is meant to be luing, but may also be understood 
as a magnificent object independent of the wall. Its back, even considered by the 
artist as such (containing her signature and the stitches that hold the cloth of the 
canvas), takes a configuration provocative to physical contact. Even if the artist 
was not aware of the possible qualitative range of such opposite construction, this 
may actually be found in many of her paintings with textures of that moment, also 
bearer of configurations enriching to the tactile and visual experience.

This work, like many of this period, due to the transgressions that they pose 
in relation to the tradition of painting, draws attention to tire way one understands 
it as painting. Clement Greenberg, in his strenuous defense for the "purity" of this 
particular médium, reminds us that "the fundamental norms and conventions of
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painting are also the restrictive conditions that it must meet to be experienced as 
painting.""" Ferreira Gullar, ho.wever, stresses that painting is already a well-known 
world and that it is necessary to go past it to rediscover, through it, the primeval 
experience of the world111, a line of thinking that relates to Heloisa's artistic works.

Detached from Greenberg’s formulation on painting, the artist deeply 
experiences the possibilities of the médium by exceeding it. She turns it into a 
living, phenomenological experience. Far from a mere retinal perception, she 
interposes it into space, creates movement, allows its unfolding through a fusion 
of various elements, but it remains always a painting. She assigns, in all of these 
acts, a priority position to color, to the rich layers of pigment, to the light that flows 
over the surfaces, allowing them to be seiz.ed by means of the tactile and chromatic 
subtleties stretched as skins in the space. [Plates 44,45]

Several works are developed through these experiences which obstinately 
create "structures that are beings", as the artist puts it. They form a body of work 
interspersed with stems that run across the canvases embellished with highly 
colorful paintings, as in nature. Wooden poles or twisted trunks pierce them or are 
placed over the canvases. The artist sees these works as beings bom of her passions, 
of her ghosts and their colors, those which populate the bare reality that is full of 
visions112, generated from within the inner layers of the earth, as referred by Heloisa. 
[Plates 46, 47]

An inherent existential feeling arises in the various concretizations of the 
artists works, in the atavistic force of her wolves, in the impermanence of her 
enlarged paintings, as well as in her fantastic beings, face to the nakedness of 
reality. Fiction, the sporadic dematerialization of painting, and nature itself as 
part of the works or fantasy are choices made by Heloisa to encircle life. They are 
materialized in her art, also suggested in the surprising titles given to her works. 
Tire artist thus expresses herself:

was aware of the challenges it presents in artistic terms. Involved by the pictorial act, 
she asserts the necessity of inquiring through practice, that is, the concrete realization 
as the only possibility to confront and approach these limits in order to incorporate 
them, respect them or even despise them.111 The research she embraces comes from 
the core of her making, from her deep immersion into the matter of her painting, in 
which one sees engraved, however, the questions that circulate in relation to art at 
that historical moment and of which she is certainly aware.

Painting: beyond the limits of surface

ln an essay on the art of the 1980s, Mareia Tucker States that, among the various 
interests of artists, there is the search for sources unfamiliar to traditional 
art, such as the commercial elements, those of popular art or even of kitsch."5 
Heloisas work now brings to the surface of her painting elements of daily life, 
particularly metal waste from industries. Oxidized plates, iron pipes, wire 
mesh from tl)e most different sources dwell in her canvases, now orthogonal. 
She captures these elements, apart from the principies of parody pointed by 
Tucker, and opts for appropriations. Present in daily life, these elements are part 
of reality, but they bring something else, as Lefébre116 points out in analyzing 
everyday experiences as sources of resistance to the world of goods: the 
experience lived, the transient subjectivity, habits, modes of behavior, emotions 
and affections constitute these experiences.

Heloisa collects these materiais discarded in junk dealers' sheds or even from 
the streets, as she had done previously and in a similar way in nature, in her "field 
search / observations / nature", held in 1981.117 She then takes hold of these new 
materiais, connecting them to a new meaning designed by her.m By employing 
them in her painting, she transgresses their origins, as they become parts of the 
painting. Their use in the works, in a rich variety of different procedures, opens 
important indexical meanings by pointing to other directions erupted from the core 
of these works. [Plate 48]

The artists produetion brings these works close to each other, even with some 
temporal distance between them, from late 1980s onwards. She chooses to show 
rips and inclusions of metal parts on the surfaces employing varied resources. This 
kind of work alludes, for example, to those by Lucio Fontana when he questions the 
artificial character of painting and introduccs in it a real cut on the surfaces11'1, cuts 
also perceived in Heloisa's works. [Plates 49, 50, 51]

However, the principies that drive the produetion of the two artists are diverse 
in nature. Fontana's artisanal intervention and Heloisa's appropriation are directed 
by different conceptions of work and allow us, through a comparison between the 
two processes of creation, to understand some of the paths taken in their art. While 
the first artist obstinately discusses the status of oil painting, the noblest material of 
pictorial art, he also questions the materiality of the support through the profusion 
of hollows in its constitution. This artist problematizes principies of art, especially 
painting. Heloisa might be understood from that same perspective; but when one 
steps furthcr into her work, one realizes that "its direct contact is with matter; 
the gesture that acts upon that matter, disquietness, desire and craft, as far as the 
mental space"120, are the key focuses.

Therefore, the waste she draws of everyday life, its debris and submerged 
relies, as she puts it, are her working materiais, which she adds to her painting 
considering it a new place. Face to this, she sets up a ritual of work driven by a 
passionate act, by a sensitive repetitive gesture that molds life into the painting. 
These discarded elements, taken from the urban environment, are then given 
another space and other meanings in her painting. They cut or are superimposed 
onto these surfaces, as indiciary signs, in suggesting their place to be that of silence, 
magic and communion, as stated by the artist. These are not the surfaces of art,

I understand my being as a soul-carrying body enclosed by a sensitive 
and permeable surface. There the forces of nature interact and imposc 
themselves. The underground fibers move and the ghosts are exorcised. The 
genesis of another body is made; another matter. Painting is concretized.113

Thoughts expressed in writings such as this are always present throughout 
Heloisa's produetion. They also accompany the later works, perhaps in a more intense 
way due to the maturity that her work aequires as time goes by.

The produetion of paintings from 1986 is brought to the Porto Alegre public in the 
same year, at Galeria Tina Presser, in an exhibition entitled A terra de Bernardo e Maria. 
After the exhibition, the artist returas to Argentina and her work starts to indicate, from 
this point on, new contours to be considered in relation to the whole of her work.

Her painting now resumes the orthogonal plane, enlarges spaces, and the 
supports are widened. One work establishes a transit between the previous and 
the latest ones, as it still brings the presence of branches over the screen. El mago 
awakens a peculiar artistic interest: it is a painting rich in chromatic passages 
and superpositions. But it is more than a painting; it incorporates the relations 
between painting and object in the very pictorial support. On its surface it contains 
another canvas in smaller dimensions and three-dimensional projection, framed 
by branches that exceed the lower limits of the two supports. Facing this work, 
which place would each of these paintings take? Do both of them become one 
single painting, or is one intended to be just a painted support to accommodate the 
other? The complcxity of all these relations shows that the artist problematizes this 
category in relation to the support, to the fusions of the materiais used and to the 
intersecting categories.

This work is the resul t of valuable experimentation. One can not be sure if Heloisa
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as conceived by Fontana in his historicai and artistic knowledge, but those which 
recreate in painting those other spaces which indicate, permanently, that maybe 
there is something deeper beyond the limits of the surfaces painted. They chiefly 
indicate that inside them lies a sheltered place, originated from a gesture that comes 
from the outside world and from the remains of the world toward the essence of 
painting itself, which incorporates them into the constitution of its matter.

as in Águas de março (1995) and, as it has been assumed, in her last painting. These 
procedures by the artist indicate that the exercise unfolds on the canvas whereas 
the revelation is on the painting12''; so she pursues, beyond the search of the various 
resources experienced, this abiding spiritual sense present in the practice of her art.

Still at the San Teimo atelier, in 1992, Heloisa sketches several drawings in her 
sketchbooks. Among them, in the midst of thoughts, poetry and listings of daily 
activities to comply, there are the studies for the work Adiós Sparta and, along with 
it, the idea of departure. The title comes from Fernando Pessoa, who says: "No 
matter how, no matter where to, to leave". The artist inscribes it on the top of the 
canvas, in an alleged frame. The large quadrangle support rests on a base shaped 

metal vessel, as anticipated in the small and colorful projects sketched. The 
large blue area of the painting is parted diagonally by a white one, indicating that 
the limits once again are part of her work, allowing for their recognition between 
the areas of color, in the creation of the edges of the painting or in the concepti 
of painting within an almost sculptural context. The idea of departure indicated 
by the title, coupled with the whiteness of the celestial plane that goes beyond 
the screen as liberation, brings continuity to the works to come in their possible 
references to death. (Plates 56, 57]

Ctmción de Orfeo (1992) thus displays its sealed space in the central part of 
the painting, like a tomb on the canvas. It points to Greek mythology (as the title 
suggests) and to the links between this character and death. This work might also 
indicate, in an artistic approach, her allusion to the questions of the frame and 
the picture, as it presents the picture within the picture. The small wooden panei 
framed at the center of the canvas represents nothing of the painting, as if sapped 
of its content. These two symbolic angles - existential death and death of painting 
- open up possibilities for double readings and highlight the valuable evocative 
potential offered by the artists production.

Upon returning to Porto Alegre, the painter finds significant changes in the 
local art world in regard to institutional repercussions, with the creation of the 
Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, the project and preparation of 
I Bienal do Mercosul and also of Fundação lberê Camargo, the installation of Torreão, 
the creation of the Graduate Program - Masters and PhD at the Instituto de Artes 
da UFRGS and the presence of the Instituto Estadual de Artes Visuais da Secretaria 
do Estado do Rio Grande do Sul, among others. Major events and exhibitions 
promoted and a greater movement of artists and artistic reflection is encouraged, 
which, in previous days, had been more rarefied, with initiatives undertaken in most

Many of Heloisa's paintings are revealed under this perspective of work, 
such as in El alba (1994)121, in the triptych El rio (1994-1998), in Rio vermelho (1994),

by preserving, among so many paintings, this secluded place, sheltered from the 
outside world. In a possible autobiographical remission, this period coincides with 
emotional losses deeply meaningful for the artist122. Several works from this point 
on, within the extreme subtlety of her painting, point to this atmosphere of density 
and recollection, as "diving within", in Heloisa's words.

Some of her works contemporary to those experiences are built bv means of 
vertical metal elements placed on quadrangle canvases. They allude to the body 
in relation to the space of the painting, being symmetrical and vertical. Through 
these longilineous elements, articulated into the paintings of large dimensions 
and dense in color, as in Sem título (c. 1992) or in Ctmción de In tierra para 
(1988), connections are made between the act of painting and the inert debris 
extracted from the banality of everyday life. In these works, painting and the pieces 
appropriated merge into a single entity. However, this process exposes the human 
act, "as an indication only, by creating a space in the painting in allusion to the body 
and spirit"123, as States the artist. [Plates 52, 53, 54, 55]

Painting in these works also takes up the role of a place, no longer perceived 
as the guarding of something, but related to the body which, through its actions, 
creates the painting: "The genesis of another body is made. Painting is concretized"124 
says Fleloisa. It is possible that Barnett Newman's experiences, in his 1948 Onement 
I, were not unknown to the painter, for this artist employs a similar structure of 
painting and, through it, questions creation from the awareness of one's own body 
and field of vision. It should be reminded that Newman, already involved in the 
most controversial discussions on U.S. postwar painting, also understands, 
mtuitively, that symmetric bilateral perception is essential to the erect condition of 
human beings, which is also evoked in Heloisa's pictorial experience.125
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Painting as place

Much experimentation is concretized in Heloisa Schneiders da Silva's painting 
during her stay in Buenos Aires until late 1992, but it continues without interruption 
on her return to Porto Alegre as an action continued until her death. For the artist, 
painting is an act of permanent fascination because it is driven by passion. But 
she perceives this act, above all, as constant research, trying to escape, with this, 
the idea of dazzling. This fact is followed by her friend and coworker Ana López, 
who quotes the artist's words: "I must kill the fascination of the first stain over the 
white .! "About that, Ana adds that ”Heloisa's first stains were truly beautiful, but 
she was not reconciled with that; she needed to get out of this fascination to find 
something more than beauty"127. This search certainly refers to what is essential

cases by art galleries. In this context, Heloisa continues with her earlier inquiries into 
the development of her work, takes part in some exhibitions and teaches workshops. 
However, her artistic dedication comes out more introspective and increasingly 
reveals the existential meaning woven into her works. [Plate 58]

In 1993 the artist takes part in Archipiélago, at Casa de Cultura Mário Quintana, 
along with Ana López and Feliciano Centurión, her coworkers at the Buenos Aires 
atelier; with them she had planned the itinerant exhibition Tres x Tres (Porto Alegre, 
Buenos Aires and Asuncion, 1988) and Superfícies iluminadas'™, which also counted 
with Renzi's participation (Buenos Aires, 1990). "Our Arcltipiélago is a gathering of 
people, ideas and feelings"131, states Heloisa, emphasizing that which she considers 
crucial in the work of art: creation in group. This is an important principie in her 
artistic thinking, ingrained since the distant days of her mail art, when she says: 
"We were many voices that seemed to speak about something common (even if in 
dissonant tones)".132

in her work, a movement toward, as the artist States, "the primary movements, 
internai, yielding to passions and becoming a laborer in the construction of a 
spiritual space. "128 This construction, increasingly conscious to the painter, is 
apparent in the modes of materialization of her work.

Still in the Argentine capital, many of her works display those metais and 
woods over the surfaces of the painting or on their edges, with their broad scope 
of diversification. At moments there is wire mesh covering them or wicker sheaves 
that run across the canvases; also metal veils are shed undulating over the painting. 
Small objects, translated into small shells or stones, are woven among the pigments,

At that time, the artist integrates several collective works, such as Quartado, 
with Gisela Waetge, Karin Lambrecht and Regina Coeli (Goethc Institute, 1990); the 
two painting exhibitions with Karin Lambrecht, at Martin Luther Church (1994 and 
1997); Experiências plásticas no campus (UN1SINOS, 1994); Gesamtkunstwerk, with
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the video production Adio113 (Goethe Institute, 1995), among many others.

Even so, from 1994 on Heloisa devotes herself to a production of paintings 
dedicated to the indidary sense mentioned, bearer of vestiges of loss. In this 
perspective, a strong existential void is shaped in severa] material concretizations 
of her works, a fact of interest in the body of Heloisa's artistic production.

In her little sketchbooks, numerous records cover the pages and carry 
the idealization of many works, including those developed as of 1994. They 
are "Pequenas casas de guardar amapola", sketches of buildings in their various 
configurations expanded onto the sheets noted. In these same sketchbooks one 
finds, in addition to the sketches and other records, a note which reads: "the 
small house to store sleep, dreams and illusions"134. Then, on the same sheet of the 
sketchbook, one also finds the following sentences:

artist of modem affiliation. On the contrary, she establishes relationships between 
her references and the transit with the collective and historical thought, intensely 
taking part in group activities, even if saving her personal convictions regarding 
her practice of art.

Thus, the sketches of this period expose the loneliness and abandonment of her 
Persouas, these delicate characters that puzzling emerge through coal over aguadas 
on paper. Walls and spaces grow immense in her drawings, insurmountable face 
to the fragility of a body lying alone inside them. Oil paintings are less frequent in 
this period, but give way to many drawings that seem to burst from the painting, 
as expressed by Heloisa. She perceives the drawing as something that, though 
ephemeral, is the essence.135

She portrays herself in several works, as in her early drawings; in the latest, 
however, she abandons the studies on perceptive investigation previously carried 
out. Now she attempts to outline her face in the painting, possibly due to her 
awareness of her imminent disappearance. The resurgence of the self-portrait, 
apparently forgotten since the first drawings, illustrates the underground continuity 
entwined in her work, even if this kind of work takes different conformations and 
other production conditions. [1’lates 61, 62, 63]

The same thing happens in relation to her wolves, once agile and vigorous, 
now resumed in this period. In this new moment, they are outlined in the drawings 
in resting positions, also inert in the painting, in a State of suspension of life. They 
are often enfolded by a female figure that embraces them, or that leans back with 
them against the landscape, as in the distant Voo azul (1985). However, her present 
behavior displays a deep lassitude, an almost complete surrender to hopelessness, 
wolf and woman, in which one finds, comparing with works of earlier times, 
restraint in color and pictorial features in the painting of this more recent phase. 
Today these works bring a visible disenchantment, which goes beyond the limits of 
art and relate to an intermission, as the artist puts it, in which she moves between 
life and death.136 [Plates 64, 65]

These works are perceived as a farewell and bring within them the future 
contained. Heloisa understands that the existential limits are true and that she can 
only be free by breaking them in her transit beyond this intermission, to "touch the 
farthest limits"137, as she once wrote.

Her last two paintings, found in her atelier before her disappearance in 2005, 
without even the possibility of access to their titles, indicate two important and 
sequential moments in her final work. The two canvases of expanded proportions 
originate from the studies outlined in her sketchbooks. One of them relates to her 
last painting, the one that opens the reviewing of the artist's work in this reflection. 
It is the one that displays her pictorial trance in the compression of the painting 
space and in its extrapolation into a world that extends beyond it. The other one 
brings a moving being that emanates upwards, amid a chromatic rarefaction. A 
light radiates from the painting, in her yearning to project herself well beyond the 
limits of art by seeking to transcend it.

Therefore, these two works, discovered in Heloisa's last working space, are 
accompanied by annotations. The artist reveals: "1 can not talk about painting, 
maybe paint the painting, or even more, to paint as the only resource to denounce in 
me the impossibility of painting." So she knows that to paint is also to live the torment 
to materialize the human sense, which she will forever disseminate in her works and

"dare listen to the heart of earth" 
"close your eyes and let's play star" 
"a place"

Just by seeing them gathered one may think of possible connections 
between their meanings when evoking each other. By "listening to the heart of the 
earth’' one returns to the writings by the artist at the time of the wolves, to that 
mysterious atmosphere surrounding these animais since late 1983. One finds again 
lhe atavism, the powerful forces of nature in their arduous conquest of freedom 
against the impure. Close your eyes, in turn, is the title of a painting started in 1994 
and finished in 1999 in two versions. The work explidtly displays its reference to 
death by projecting a body in its drastic fali into an abyss. Also "a place", it suggests 
possibilities for all paintings that indicate a site on the canvases where metais 
appear, such as in El arca (1989).

Therefore, Pequenas casas de guardar amapola compose a place in painting, the 
empty place isolated from the outside world in that space on the canvases to which 
one has no access. Due to their mystery, when seeing is feeling, one realizes that 
something escapes us: seeing, in this case, is missing. It shows that the chromatic 
superpositions built around it, amidst the bright painting in pastel shades, reinforce 
the retreat of those temples, thanks to subtle planes of pigments that surround them 
with shadows and that impose them loneliness. They seal, like graves in the matter 
of the painting, that fixed place, as seen in Canción de Orfeo. These are paintings that 
reveal loss and disappearance (of the bodies?). Amapola is a lonely flower, but it 
will gently keep the sleep of death, and with it, all the dreams and illusions which, 
in "one place", will be housed forever, timelessly, as evoked by Heloisa. | PI ate 59] 
[Plate 60]

At intermisson

From 1999 on, the artists work broadens its contours enriched by autobiographical 
allusions and brings to light again some vestiges of earlier work. Now it is 
impossible not to associate, by the configuration of her painting and drawings, a 
close dialogue with death - the painter certainly seems more aware of the endpoints 
existence has granted her.

However, her status as an artist adept of a truth centered on the self, 
subjective, also identified with the principies of personal anguish that afflict her, 
is surpassed by her knowledge of the tradition. These may be recognized in her 
affinity with the drawings by Leonardo da Vinci, with Rodin, that which she finds 
in the works of Frans Kracjberg, in her knowledge of Duchamp, in the beautiful 
painting by Turner, whom she admires so much, in Senise's production and in 
several works by the Argentine and Uruguayan artists she lives close to. These facts 
indicate that Heloisa seeks universality, far beyond the solitary independence of an

writings, despite the inevitable destiny against which she is unable to fight.

All of this oeuvre, among the many dimensions it points to, brings more than 
simple works of painting or drawing. Ana López reports that Heloisa once said 
that "the work helps me shape my own drawing.”138 Even guided by a universal 
thought, turned to man and his history, the radiating center of her production is her 
own conformation before life - people, children, animais, wolves, whales, in short,
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nature itself.139 The sea, vvith its flow and ebb movements, its delicate shells, the sky 
and also the flowers, the wide fields, but above all man are her key references. On 
them she projects her affections, her deep sense of ethics, accompanied, however, 
of the permanent existential void which is part of her way of apprehending life and 
according to which the anatomy of her own art is conformed in the outbreak of so 
many facets that it has to offer.

the text by Mário Quintana, are all planned from the children's perspective.

The artist shares this perspective vvith children, revolving around colorful 
little animais, curious characters, boats, landscapes and fantasy worlds, in a magical 
array of childrens dreams. A special partnership is established between author and 
readers, a relationship that adults seem not quite able to share. One perceives this 
just by handling the card made by Heloisa as a gift to her niece Elisa, vvith the face 
of the little wolf Amisk built in papier mâché. The card contains a message in which 
he announces, from within the silence of the tundra, "where there is a sky that 
touches the ground", that he will come to visit her in a red comet. The artist thus 
integrates data from her work at that time vvith creations for children; the artwork 
is amplified in many ways, even reaching the fantasy world of children.

Heloisa also creates posters for Escola de Inglês Lollypop (1982), showing 
her aptitude for graphic design. Large monochrome planes are dravvn in a distant 
horizon, promising the richness of English studics which may be earned through 
that school. [Plate 70]

All these creations attest Heloisa's high in\'entive potential alongside 
the important work of art that she develops. Her undeniabie constellation of 
possibilities, paths and propagations is built oriented by the incomparable 
sensibility that the artist brings within herself, radiating in every direction taken 
by each one of these works.

Other works in constellation

The scope of the artist's work expands her constellation of interests and dedication 
to other experiences besides the artistic production. Between 1995 and 1996, 
Heloisa projects a public work at the invitation of architect Paulo Cassiano14", 
work also designed by Pedro Granzotto to Hospital São Francisco, at Santa Casa 
de Misericórdia de Porto Alegre. In this work, the artist creates the mosaic of 
the hospitais entrance hall, in a reference to an allegory that refers to the life of 
St. Francisco, from the Franco Zeffirelli film. Here, Brother Sun and Sister Moon 
welcome the visitors in the lobby of the hospital, promising them a new life, free 
from the material attachment to things. In a creation for a public space, the artist 
integrates the attention given to the floor and ceiling simultaneously in their mutual 
relations, laying floor tiles in articulation with the elegant moon-shaped silver cut 
that gently rips the surface of the ceiling of the building. [Plate 66]

Still at the invitation of Cassiano, Heloisa creates in 2002, in collaboration with 
Neca Cassiano, the visual planning and ambiance of the halls of the eight floors 
of Hospital Santo Antônio. There she creates murais, flooring, lighting, signage in 
corridors and beds in different pictograms, populating these spaces with playful 
giraffes, elephants, jaguars and beavers.

This artist, in her great potential for "eternal affection"141, as stated in a letter 
to an imaginary correspondent, nurtures a passion for children. In all this affection 
overflowing of her being, there is something deeper: the artist is able to see the world 
through the eyes of a child, that is, the appraised perception of the adult world is not 
imposed on her. She knows everything that a child longs to see, imagine, dream and 
love. From this point of view, her work drawsfrom children’s ideas all itsexpectations.

So, the lamps of these hospital rooms bring shining stars, the phases of the 
moon and colored spirals, the footprints left by the trail of fantastic animais. The 
floors are organized in spirals stimulating children's steps, as if they could play 
among all those colors juxtaposed. The sentences around the images that cover 
the murais blend tales, fables, short stories and thoughts, alvvays departing from 
children's expectations. [Plates 67, 68]

Another project, also at the invitation of the same architect (circa 1997), is 
created by Heloisa in collaboration with Karin Lambrecht for the construction of 
an annex to Hospital Santa Rita, at Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 
Although it was not implemented, the study brings to light HeIoisa's interaction 
with many of the concerns of painting at that moment, particularly present in 
the works of the two artists. The various materiais meant to cover,the facades 
of the buildings - earth (clay), copper, lead and aluminum - bring together in 
the architecture materic aspects of one surface against another. Even vvithout 
its effective implementation in architectural work, the project deserves to be 
historically acknowledged. [Plate 69]

It is also important to mention the illustrations of books such as Silva Rerum 
ou A floresta das coisas (2000), by Jorge Hausen, whose cover shows the integration 
of a human figure and a dog, several studies having been sketched in graphite and 
aguada for this work. The artist illustrates, in addition to this, several childrens 
books in the same style that guides the work of pictogram design and the murais 
of Hospital Santo Antônio. Books such as A magia do brincadeira - Mario Pirata, the 
project Batalhão das letras, the illustrations of Lili inventa o mando, which accompany

1 want other spaces

This expression is taken from the writings of the artist142, recorded so unassuming 
in her sketchbook, among many other texts in which she expresses the breadth and 
diversity of her thoughts about art. 1 lowever, it becomes relevant when one knows 
Heloisa's artistic conduct, her experience with art and her particular understanding 
of life. Even vvith its simplc and spontaneous writing, this formulation leads to the 
recognition of the facets undertaken by the artist's work in the history of visual arts 
in Rio Grande do Sul, in a period distinguished by a production highly diversified 
in artistic paths from the I980s until her death in 2UÜ5.

In a time when lhe art world moves toward an increasing pluralism in 
its manifestations, from enlarged painting to urban interventions, from the 
extensions of conceptual art of earlier days to the new challenges of photography 
or to installations, Heloisa's work preserves its local experiences in a constant 
questioning of its limits, in the \'arious possibilities indicated.

While in transit between the performance of Mother Goose in Porque sim 
and the conceptualism of Painel crítico - comemorativo (ler em xadrez), created with 
her group at the same event, and lhe explosion of simultaneous pasteis that go 
beyond borders and question the frame, the artist moves toward the intimist 
painting of vvolves. This also violates spaces, those of fiction: unlike the pursuit 
of art at that moment, by questioning her ways of culturally representing art 
itself, communication and images of the world, the artist retains the intimism of 
her paintings and the defense of atavism as genuine ideais. As a counterpoint to 
this period, next she extends the demarcations in the field of painting and here 
we report two experiments: that with Laura Ida Rambrosso and the one in São 
l.ourenço, each with its own specificity, shared vvith other artists. Soon after, her 
achievements in painting between Buenos Aires and Porto Alegre bring to light the 
most important fact revealed in her work: the tension set up between the artistic 
focus of her work and the existential sense, both placed as fundamental cores of 
her production.

Those other places that the artist so eagerly wants to reach focus precisely on 
this constant movement between the spaces of art, on her passionate discoveries 
of materiais, on the inventive design of the supports, on her appropriations in 
relation to the surfaces of painting, on her research on colors and crafts of pictorial
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art and spiritual spaces. "Quero outros espaços" (/ ivant other spaces) are tliose which 
transgress, but also those which go beyond the artistic search; they pierce surfaces, 
guard, protect and preserve, as in diving within the work itself toward something 
that lies beyond it.

lt is space that establishes relationships among all tliings in the world, but 
it exceeds them to create a place for the body and the spirit, as the artist believes. 
These other places are also those of affections and love, where everything is 
possible, where one builds the utmost freedom, that which is contained in people, 
in nature, in animais and in art, although it must be extracted. The rnost important 
thing for Heloisa is to discover this freedom latent in the world and extrapolate it 
in her deepest relationships with life and her work, as well as in relation to death, 
which she faces in close proximity.

A highly experimental work of art, detached from any interposition of 
concepts, ideological predeterminations or a crystallized art history, leads us to 
ponder about these motivations it points to. Even if many of these individual works 
propose important discussions on art, her research stems from the relationship 
with the purity of life and earth, in which the heart beats, with the body which 
integrates upon the act of creation her biological relationship with painting and 
with her own death. The elements which she draws from the cities, the debris of 
technological civilization, serve, in her human and artistic perspective, a spiritual 
requirement, remote from the dull certainties of the empirical world, largely rooted 
in contemporary thought.

These spaces, transcribed in her delicate sketchbooks, show her greatness. 
They express how much you can see of the other through the works of an artist like 
Heloisa Schneiders da Silva, works which allow us to infinitely rethink not only 
her art, but all the spaces that it digs, questions, surpasses and, more than anything 
else, inaugurates in each work that offers itself to the viewer, forever.
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this type of generalization.
57 Philipp Kaiser is curator of the exhibition Flashback. Revisiting the Art of the 80s at Basel Art 
Museum in 2005.
58 Benjamin Buchloh, at a round table in Basel, June 18,2005. In:. Flashback. Revisiting the Art of the 
80s. Basel: Kunstmuseum Basel, Museum für Gegenwartkunst, Hatje Cantz Verlag 2006, p. 21-22.
59 The generation of young artists who attend Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), 
founded in 1975, sets the center for the triggering of this interest for a new painting, based on 
the reading and discussion of ideas found in Achille Bonito Oüva's manifesto, Transvanguarda 
International, published in Milan in 1982, focused on the Italian situation, but also in other texts 
less thoroughly organized on the subject. Through them, the Italian critic urges the interest in 
individual research and in the training of a new artists sensibility. 1 le emphasizes the importance 
of this search for impulses to action within one's own interiority, unlike the previous trend in 
the 1960s and 1970s, more oriented to collective creation. Geração 80, thus titled, brings together 
young artists from that generation who are dedicated to these new principies of painting and it 
is inaugurated with the exhibition "Como vai você, Geração 80" at Parque Lage in 1984, followed 
by many other exhibitions.
“ These allusions are also referred to by Gaudêncio Fidelis. “A pintura como ela é". In: Paulo 
Sérgio Duarte (org.) A persistência da pintura. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 2005. 
Among these artists, Robert Longo (in works that combine images from different cultural 
backgrounds), David Salle (who also juxtaposes the diversity of mass culture references), Julian 
Schnabel (with his large and monumental paintings, often on unconventionai supports), Philip 
Guston (who brings the strange distortion of his figures), the installations struetured by produets 
of mass consumption by Jeff Koons, among others.
61 Among them, George Baselitz, Jórg Inunendorf, Anselm Kiefer, A.R. Penk, Signiar Polke, 
Gerhard Richter and Markus Lüpertz, and others.
42 There are numerous art exhibits taking place in the main centers of the international art market 
from 1981, such as the example of Documenta VII, with a prevalence of recent figurative painting, 
Transvanguadia: Italia / America, L'air du temps, A new spirit in painting, Zeitgeist, New figuration in 
America, Italian art noto, among many others, all following the same spirit of a revival of painting, as 
ií an atmosphere of renovation were "in the air", meant to grant painting a new enhanced statute.
*° See C. Kotik et al. Introduction/Acknowledgments. In: Figures, formes and expressions. Bufíalo/ 
New York: Albright-Knox Art Gallery/CEPA Gallery/HalIWallIs, 1981.
M Christos M. Joachimedes. A new spirit in painting. Londres: Royal Academy of London, 1981. p. 14.
65 Isabelle C.raw is Professor of Art Theory and History of Art at the Staatliche Hochschule für 
Bildende Kiinste in Frankfurt am Main. She was invited to join these discussions that accompany 
the exhibition mentioned, along with Benjamin Buchloh and other scholars in 2005.
66 Isabelle Graw. At the round table "The 80s are in our midst", Flashback, op. cit, p. 22, Jun 18, 
2005.
67 l he expression is by Heloisa, coined in establishing relationships between her painting and 
nature and the atavistic, which is the primary theme in her painting of the period.
48 Ricardo Basbaum. Pintura dos anos 80: algumas observações críticas. Gávea, n. 6, dez. 1988.
69 See Ricardo Basbaum, op. cit., p. 45.
711 Jack London. Caninos brancos (1906). Porto Alegre: L&PM, 2008. Jack London is one of the most 
translated and internationally popular American writers. He devoted himself to works that 
discuss how civilizations misrepresent and transgress both human and animal nature. Heloisa is 
interested in the subject for her thirst for freedom and respect for nature.
71 Stalker (1979) is a film by Polish filmmaker Andrei Tarkovsky. The atmosphere of mystery of the 
narrative and the characters' obstinate pursuit for unlocking the secrets of certain places are aspects 
that interest the artist, especially in her altitudes of insatiable exploration and existential disquiet.
72 Aspect brought by Simone Michelin in the testimony referred.
71 Heloisa Schneiders da Silva. Manuscript on the invitation for the exhibition Os olhos do gato que 
ouvem. Rio de Janeiro: Galeria Macunaíma, from February 25 to March 15, 1985. The exhibition 
is organized through selection and the two artists are awarded their places at the Funarte space.
74 Roger de Piles. Curso de pintura por princípios. In: Jacqueline Lichtenstein (dir.). A pintura: 
textos essenciais. Vol. 10. São Paulo: Editora 34, 2006.
75 See Roger de Piles, op. cit., p. 51.
76 See Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0005, undated.
77 See Jean-Marie Schaeffer. Le témoignage, entre autobiographie et roman: la place de Ia fiction 
dans les récits de déportation. In: Nathalie Heinich et Jean-Marie Schaeffer. Art, creation, fiction. 
Nimes: Jacqueline Chambon, 2004. p. 155. In this work, the approach to fiction focuses on the 
dialogue and discussion that stem from different angles of approach, sociology or philosophy, 
both authors being researchers at the National Center for Scientific Research in Paris (CNRS).
78 Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0005, undated.
79 Heloisa Schneiders da Silva. Manuscript on lhe invitation for the exhibition Os olhos do gato 
que ouvem., op. cit.
80 l.ucien Freud. Some thoughts on painting (1954). In: Kristine Stiles and Peter Selz. Tlieories
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and documents of contemporary arl: a sourcebook of artists' writings. Berkeley, Los Angeles, Londres: 
University of Califórnia Press, 1996. p. 219.
81 The artisl writes in lhe introduction to her portfolio of photographs that "the observation of 
nature and the human figure has always been an important part of her work in drawing and 
painting, even ií it does not appear as a direct producl of her work, bul more as" annotations".
57 Heloisa Schneiders da Silva. Annotations íiled by Elida Tessler in early 1987.
85 See Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0005, undated.
84 Both artists maintain a permanent and intensive exchange on art for many years, marked by 
reflections and filled with great affection. In 1979, they wrote together Coordenadas, a fruitful 
dialogue on art, existential questions, their anxieties and fears. Excerpts of this dialogue are 
published in this work, in the section Writings by Heloisa Schneiders da Silva. The deep friendship 
between the two artists is recorded in a few words by Heloisa, as, for example, a Bienal de São 
Paulo publication in 1987, where she expressed her feelings as follows: "Karin is part of my life and 
to talk about her means to enter a vast, infinite and personal universe. One where the great friend, 
the woman I respect and the painter 1 admire are mixed |...)".ln: Gazela do Sergipe, Suplemento de 
Arte e Literatura, 1987.
85 Laura Ida Rambrosso, visionary precursor who has a vision of the present and refers to the 
exhibition held in Rio de Janeiro as an enlightened moment. In: Os olhos do galo que ouvem, Galeria 
Macunaíma, op. cit.
86 This work was created in Praia de São Lourenço, on the shore of Lagoa dos Patos, Rio Grande 
do Sul, in 1984. In this location, systematic artistic actions are encouraged, organi/ed by initiatives 
from the Cultural Conter of the region. This event is held in February 1984 in celcbration of the 
opening of this center. Severa! artists participate, who, according to Heloisa, create individual 
performances, most of them using the local landscape as support. The event lasts for one day, 
according to the account of the artist.
87 See Rosalind Krauss. La sculpture dans le champ élargi. In: Voriginalilé de l'avant-garde el aulres 
mythes moderncs. Paris: Macula, 1993.
88 See Kristine Stiles. Performance art. Theories and Documents... op. cit.
* Michael Chapman, in testimony, on May 26, 2010,
* Heloisa Schneiders da Silva, sketchbook, CA 0010,1995.
51 A sala is a space located at 3177 Protásio Alves Av., underground, in Porto Alegre.
92 Gisela Waetge visits A sala, but becomes an important personal friend of Heloisa's, with whom 
she carries valuable conversations on art, literature and life issues. They share a studio on 
Guararapes Street, between 1993 and 1994. This artist is also part of Projeto I leloisa Schneiders 
da Silva.
91 Elida Tessler is an artist who frequently visits A sala and who writes a work on this space 
as one of the monographs presented in Curso de Especialização em Artes Plásticas: Suportes 
Científicos e Práxis at Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, which she attends. 
Elida carries another study on Heloisa in this same course, elaborated with coauthor Solange 
Uflacker; in addition, she presents her final monograph paper, entitled Tornar visível: questões 
sobre a representação na pintura aluai de Heloisa Schneiders da Silva, in December 1986 for the 
accomplishment of her degree.
91 Interview and notes transcribed from Elida Tessler’s notebooks, kindly collected and delivered 
by her for this work.
95 Group exhibition at the Instituto de Arte da UFRGS conceived to expose young art. This 
principie is part of the artistic spirit at the time which is marked by an anxiety in bringing public 
visibility to young artists. In this regard, Décio Presser says, in an interview to the author on May 
27, 2010, that "the artists were eager to enter the market", a fact which was part of the cultural 
atmosphere of that moment.
'"This exhibition is held in May 1984, in collaboration with Mara Alvares and Karin l.ambrecht 
at Galeria Tina Presser.
97 Néstor Garcia Canclini. Modernity after postmodernity. In: Geraldo Mosquera (ed.). Beyond 
lhe fantastic: contemporary arl criticism from Lalin America. London/Cambridge: The Institute of 
International Visual Arts/The M1T Press, 1996.
98 Ana López, in testimony on May 30,2010.
99 From 1986, Heloisa shares a home and an atelier with Argentine artist Ana López and 
Paraguayan artist Feliciano Centurión, the San Teimo atelier, located in the neighborhood of the 
same name. 1 leloisa has ties of deep friendship with both artists, and all three have similar artistic 
ideais. According to Ana López's testimony, the devotion of all to art is full time and, during 
this experience, it is essential to exchange ideas about art, especially about their doubts. With 
them she produces Projeto 3.V.3 for exhibitions in the three respective countries. They also founded 
Grupo Sapucay together with two other Argentine artists, Amália Romero and Lucia de Jesus.
1110 This name is registered in her project Afros, op. cit., p. 16.
101 Ferreira Gullar. Teoria do não-objeto, In: Frederico Morais (org.). Continente Sul/Sur, Revista do 
Instituto Estadual do Livro, n. 6,1997, p. 129.
1112 There is a number of well-known manifestos, such as those by Grupo Madí (Gyula Kosice, 
1946), the Manifesto invencionista (Tomás Maldonado, 1946) and Manifesto blaneo (Lucio Fontana, 
1946), among many others.
1113 See Tomás Maldonado. Manifesto invencionista. In: Frederico Morais (org.). Continente Snll 
Sur, op. cit.

See Joaquín Torres Garcia. Vouloir construire. In: Claire Blanchon (coord.). Vart d'Amérique 
Latine. Paris: Musée National d'Art Modeme, Centre Georges Pompidou, 1992.

105 Heloisa Schneiders da Silva, writings, CA 0001,1994.
106 Kurt Schwitters. In: Beatrix Nobis. "Mettre en relation toutes les choses du monde”. Kurt 
Schwitters Catalogue. Paris: F.ditions du Centre Georges Pompidou, 1994. p. 21. This artist of 
undeniable importance in the history of Western art so perceives total art in foreshadowing his 
Merzbau, approaching all maniíestations of life as those of an artistic property.
m Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0005.
108 Rliod Rothíuss. Le cadre: un problème de Tart plastique actuel. In: Claire Blanchon (coord.). 
Vart d‘Amériquc Latine, op. cit. p. 349.
ii» p^js Work dates from 1986. In the files of the artist there is a picture taken by her in the 
countryside which shows a skin stretched to sun dry on a frame woven with tree branches. 
This picture is filed by Heloisa as a working document, on which she writes "Field research / 
observations / nature (1981). Elton Manganelli, Beatriz Manganelli, Heloisa Schneiders". The 
artist, accompanied by these two friends, carry field research in nature, and her records are used 
sometimes years later as sources for the creation of her works, such as the frame evoked in this 
painting, five years after the date when the picture was taken.

Clement Greenberg. Pintura modernista. In: Glória Ferreira e Cecília Cotrim (orgs.). Clement 
Greenberg en debate crítico. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. p. 105.
111 See Ferreira Gullar. Teoria do não-objeto. In: Frederico Morais (org.), op. cit.
112 Heloisa Schneiders da Silva. In: Marco Celso Viola. "As estruturas e o zen". Zero Hora, Sep. 
06, 1986.
m Heloisa Schneiders da Silva, writings, in Afros, op. cit.
114 Heloisa Schneiders da Silva. O pensamento da pintura. Writings, January 1995.
118 Jeanne Siegel, in the introduction to her work evokes the essay Bad Painting (1978), by Mareia 
Tucker. In: Jeanne Siegel (org.). Art talk: the early 80s. Michigan: Ann Arbor, 1990. p. 4.
1,61 lenri Lefèbre. The critique of everyday life: from modernity to modernism (towards a melaphilosophy 
ofdaily life). London, New York: Verso, 2005. The philosopher publishes, from 1947 to 1981, three 
volumes related to this reflection, which had special impact on Grupo Cobra and the Situationists.
117 See footnote 109.
118 See Robert Nelson. Appropriation. In: Robert Nelson and Richard Shiff (ed.). Crilical termsfor 
art history. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1996.
119 Ferreira Gullar. Teoria do não-objeto. In: Frederico Morais (org.), op. cit.
120 Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0005.
121 In 1 leloisa’s produetion there may be found two paintings by the title El alba, one from c. 1992 
and the other from 1994. Here we refer in particular to that of 1994, for its metallic cut on the 
surface.
122 I leloisa loses her beloved father 1988 and her brother Alexandre, to whom she also devoted 
deep affection, in 1990.
178 See 1 leloisa Schneiders da Silva, writings, Projeto para a lgrejinha Martin Luther, 1997.
171 See Heloisa Schneiders da Silva, writings, in Afros..., op.cit.
128 See Hal Foster et al. Art since1900: modernism. antimodernism, postmodernism - 1945 to the present. 
Vol. 2. New York: Thames & Hudson, 2004. 
m Ana López, in testimony on May 30, 2010.
177 Ana López, in testimony referred.
178 See Heloisa Schneiders da Silva, writings, in Afros, op.cit.
179 See 1 leloisa Schneiders da Silva, writings, in Afros, op.cit.

The exhibition Superfícies iluminadas is the result of a real collective act. During three months
of work, these artists create works of large dimensions, one interfering with the works of others, 
in a real sense of communion. The proposal aims to bring into question creation, authorship and 
signatures. According to Ana López, in testimony dated from June 21,2010, "we were four artists, 
but the group generated a fifth image, the artist built by us all". This body of work was exhibited 
at Centro Cultural Recoleta, and the whole working process was documented on íilm by Rafael 
Filipelli in 1990.
131 Heloisa Schneiders da Silva. In: Eduardo Veras. Uma versão artística do Mercosul. Zero Hora, 
29/06/1993, Segundo Caderno, p. 3.
132 Heloisa Schneiders da Silva, writings on mail art, c. 1979.
153 The video Adio, produced under Marta Biavaschi's direction is an important document on the 
art of the period and gathers, in a sensitive work by the director, valuable testimonies and works 
by artists Heloisa Schneiders da Silva, Karin Lambrecht, Michael Chapman, Lia Menna Barreto 
and Mauro Fuke. These works are exhibited at Goethe Institute in 1995.
134 Heloisa Schneiders da Silva, sketchbook, CA 0001.
155 See Heloisa Schneiders da Silva, sketchbook, November 2000.
156 See Heloisa Schneiders da Silva, writings, undated.
137 Heloisa Schneiders da Silva, writings, EA 0013, undated.
138 Ana López, in testimony on June 10, 2010.
139 Ana López, in testimony on June 10, 2010.
1)0 Architects Neca and Paulo Cassiano, in addition to having invited Heloisa to join several 
projects of public works are devoted friends of the artists for whom she nurtures deep friendship 
and affection. Neca is Heloisa’s friend since their childhood, in their schooldays at Colégio Piratini.
141 Heloisa Schneiders da Silva, in a letter to an imaginary receiver, February 1986.
142 Heloisa Schneiders da Silva, writings, CA 0006, undated. This sentence also motivates the title 
of the exhibition of part of her work, Quero outros espaços, at Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
from December 14, 2009 to February 21, 2010.
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CHRONOLOGY RS.

Attends classes in Drawing and Mural Painting, taught by Clébio Guillon 
Sória, at Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, vvhen she meets 
lhe artist Karin Lambrecht.

Attends the course Creativity - Education, Technology, taught by Professor 
fom Hudson and promoted by the Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, RS, 15 - 26 July.

1955

Heloisa Schneiders da Silva is born, at 9 hours and 30 minutes p.m. 
February 17, 1955, at Hospital da Beneficência Portuguesa in the city of Porto 
Alegre, RS, daughter of João Barbosa da Silva and Melga Schneiders da Sil

Her farnily consists of three brothers: Marco Aurélio Schneiders da Silva, born 
August 29, 1944, Alexandre Schneiders da Silva, born July 15, 1948, and Ricardo 
Schneiders da Silva, born March 1,1950.

on

va.

1975

In September, Heloisa Schneiders da Silva is diagnosed with lupus, a 
chronic autoimmune disease that can affect several parts of the body, resulting in 
inflammation and tissue damage.

Attends the course History of Modem Art: from 1880 to modem times, taught 
by Professor Carlos Scarinci and promoted by Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli and Alliance Française, Porto Alegre, RS, 14 - 25 July.

Attends the university extension course Gouache Painting, taught by 
Professor Frank Schaeffer and promoted by the Instituto de Artes da UFRGS, Porto 
Alegre, RS, 06-10 October.

Represents the student body at the Department of Visual Arts at the Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

She is elected vice president of Academic Center Tasso Corrêa at the Institute 
of Arts of UFRGS, Porto Alegre, RS, mandate 1975-1976.

Works as a monitor at the III Salão de Artes Visuais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

Participates in Exposição Anual de 7975, a collective exhibition of the students 
from Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, exposing a mural 
drawing entitled fronteiras in the hall of Agência Central dos Correios e Telégrafos, 
Porto Alegre, RS, opening on November 26 with text presentation by the teacher 
Clébio Guillon Sória.

1960

Attends kindergarten and elementary school at Grupo Escolar Daltro Filho, 
Porto Alegre, RS, where she studies until 1965.

1966

Enters Ginásio Estadual do Instituto Piratini, where she studies until 1970. 
There she meets Beatriz Kessler Fleck and Lauranita Schertel, best known as Bea 
Fleck and Neca Schertel, with whom she starts a long friendship.

At that time, she usually spends holidays with the Fleck farnily at Fazenda da 
Figueira, in Gravataí, RS. During her lifetime, she also spends seasons at relatives' 
farms in Alegrete and Quaraí, RS, accompanied by her father João Barbosa da Silva, 
known as Joca.

1971

1 leloisas brother, Alexandre Schneiders da Silva, enters the School of Medicine 
at Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) in 1967, abandoning it in 
1971. During the government of General Emilio Garrastazu Médici, Alexandre is 
arrested on April 30, 1970, accused of subversion for participating in a political 
group of Trotskyist communist orientation and in movements of opposition to the 
military government implemented in 1964. Alexandre is tortured and detained for 

days in the premises of DOPS, at Palácio da Polícia de Porto Alegre, until the 
intervention of the dean of UFRGS, doctor Eduardo Faraco. He is transferred to 
"Ilha do Presídio" penitentiary, where he remains until his release in mid-June, to 
become the defendant in a military court trial. In late 1971, he goes into exile in 
Buenos Aires, Argentina. In 1973, he plans to go to Chile, but as this country suffers 
a coup, he gives up this plan and remains living in the Argentine capital to return 
to Brazil in 1980. t

Heloisa Schneiders da Silva enters Colégio de Aplicação da UFRGS, Porto 
Alegre, RS, where she studies secondary educa ti on/science until 1973.

ten 1976

This year, a convergence of students at the Academic Center Tasso Corrêa 
initiates a series of requests made to the Instituto de Artes da UFRGS, such as the use 
of university spaces as atelier also outside the academic schedule, improvements 
to the library and free distribution of art materiais by the institute, among others. 
Luiz Paulo Vasconcellos, then directorof the Instituto de Artes, maintains frequent 
dialogue with the students. There are meetings that bring together several students, 
including representativos from the three departments: from the Department of 
Dramatic Art come Paulo Flores and Elena Quintana; from the Department of 
Music, Arthur Nestrovski and Beatriz Fialho Gomes; from the Department of 
Fine Arts, besides Heloisa Schneiders da Silva, partidpate Jesus Romeo Galdamez 
Escobar, Jovita Pena Sommer, Karin Lambrecht, Leopoldo Plcntz, Regina Coeli 
Costa Rodrigues, Roberto Lautert, Simone Michelin and Teresa Poester. The latter 
group also participates in meetings that propose the promotion of other projects 
such as the launching ol the journal Linguagem in 1977 and the album Relinguagem 
in 1978. There is also an intense activity of mail art, including the organization of 
materiais and "summoned" exhibitions.

Participates in January of a cultural exchange program in the city of Port St. 
Lucie, Florida, United States.

Receives a scholarship-intemship for the course on Art History at the 
Department of Visual Arts at the Instituto de Artes da UFRGS, and carnes out, until 
the following year, a research project and an album about the city of Porto Alegre in 
collaboration with Maria Helena Salle, under the supervision by Professors Carlos 
Antônio Mancuso and Marilene Burtet Pieta.

Works as an intern at Escolinha de Artes da Associação Cultural dos Ex-Alunos

1972

Goes on a three-month exchange program in the United States through the 
American Fields Service program, staying with a farnily in Florida.

Between the years 1972 and 1981, Heloisa Schneiders da Silva's farnily traveis 
many times to Buenos Aires, Argentina, on visits to her brother Alexandre. About 
Heloisa's passion for this city José Maria Francos (Alexander's partner during his 
exile in Buenos Aires) said: "She had a passion for Buenos [Aires]. After her first 
visit, she returned with her father and they had a very strong relationship with the 
city, [...] I think that Flelô was a real portena [...]".'

She begins her studies in drawing at Atelier Livre da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, RS, where she takes lessons with teacher Clébio Guillon Sória (1934- 
1987).

1974

Enters the Fine Arts degree at the Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre,
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do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, from April 4 to September 9.

Designs sceneries and illustrates the program of the play Bocas inúteis, a stage 
adaptation of the film Viridian, by Bunuel, directed by Júlio Wohlgemuth, at the 
auditoriurn of the Assembléia Legislativa, Porto Alegre, RS.

Participates in the art exhibition organized by the Academic Center Tasso 
Corrêa, Picture Gallery of the Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participates in a group exhibition which is part of the Triunfo Spring Festival, 
RS, inaugurated on September 26.

1978

Graduates in the Bachelor Degree in Arts with a major in Drawing at the 
Instituto de Arte da UFRGS, Porto Alegre, RS. At the Instituto of Arts, she studies 
drawing with Alice Soares, painting with Rubens Galant Costa Cabral (1928-1987) 
and attends the course on Visual Arts with Carlos Pasquetti, having nurtured great 
admiration for these three artists. The course is completed on November 18 and 
graduation takes place on December 09, having as class patron Marilene Burtet 
Pieta, a teacher who had an important role in the artist's theoretical education.

Attends university extension courses promoted by the Instituto de Artes da 
UFRGS, such as Art and Communication, Recent Developments of Visuality, taught 
by Professor Walter Zanini, and Semiotics of the Image, taught by Professor Ana 
Hauser Brody, both in Porto Alegre, RS

Attends the seminar Aspects of Contemporary Theatre, taught by professors 
Luiz Roberto Galízia, Carlos Rosset and Maria Aparecida Campiolo, promoted by 
the Department of Dramatic Art of the Instituto de Artes da UFRGS and by Funarte, 
and the seminar Arts Education: Analysis of Experiences at Undergraduate Levei, 
promoted by the Instituto de Artes da UFRGS, both in Porto Alegre, RS.

Attends the second course Drawing, the Language of Vision, taught by 
Professor Pamela Marley Barr at her home, Porto Alegre, RS.

Starts working as set designer, costume designer, props and graphic designer 
forseveral theatrical productions.

Joins the group of students responsible for creating and printing the standard 
advertising pôster for university extension activities promoted by Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária of UFRGS and other posters advertising events sponsored 
by the institution, such as: Corporal Expression, Leisure and Recreation Today, 
Xylographic print and II Seminar on Leisure and Recreation.

Joins the group of students responsible for the creation and silkscreen 
printing of the pôster advertising the activities Concert for Two Pianos and Dance 
Group - Contemporary Dance Concert and the group of students responsible for 
the creation and photogravure printing of the advertising pôster for Concert of 
Bruno Kiefer's Contemporary Music, all sponsored by Funarte, Porto Alegre, RS.

Participates as artist and member of the group responsible for the creation 
of the album Relinguagem, at Academic Center Tasso Corrêa of the Instituto de 
Artes da UFRGS, with the collaboration of 40 artists and intellectuals from Brazil 
and abroad, such as: Professor Armindo Trevisan, Arthur Nestrovski, Carlos Asp, 
Carmem Morales (1953-1992), Dedé Ferlauto (1951-2007), Jesus Romeo Escobar, 
Leopoldo Plentz, Mario Rõhnelt, Milton Kurtz (1951-1996), Paulo Brusky, Teimo 
Lanes, Teresa Poester, Vera Chaves Barcellos e Wilson Cavalcanti. The launch is 
held at Esquina Democrática (comer of Borges de Medeiros Av. and Rua da Praia), 
in Porto Alegre, RS, where photocopies of the works in the album are distributed to 
the public for free on October 13.

Participates, with the students of the second course taught by Professor 
Pamela Marley Barr, in the group exhibition Desenho, a Linguagem da Visão, held in 
the lobby floor of the Instituto de Artes da UFRGS and opened in January.

Participates, with the artists Karin Lambrecht, Regina Ohlweiler, Silvia 
Cestari, Teresa Poester, Umbelina Barreto and Vera Dones, among others, in the 
group and commemorative exhibition of the 171" Aniversário do Parque Farroupilha, 
Porto Alegre, RS. At the event the artists create in public new works inspired by the 
people and the landscape of the park.

Produces the exhibition Depoimentos de Heloisa, promoted by Turma Galeria 
de Arte at the headquarters of Turismo Madeira Ltda. Porto Alegre, RS, 09 - 22 
November. This is her first solo, at the invitation of Professor Carlos Scarinci, 
where she exposes approximately 50 drawings divided into five series entitled 
Figuras, Guarda-Chuvas, Escola, Animais and Coisas Minhas, in addition to collages, 
an experience in silkscreen, some objects used as models for her work and an album

1977

Traveis, on vacation in July, along with her brother Marco Aurélio Schneiders 
da Silva, her friend Karin Lambrecht and then sweethearts Maria Helena Salle and 
Marcos Gomes de Carvalho, to visit her other brother, Alexandre Schneiders da 
Silva, who is exiled in Buenos Aires. During one week, Heloisa traveis by train 
with friends Karin and Maria Helena, going from Buenos Aires to Mendoza in the 
Andes. They also travei by bus and ride to Puente dei Inca, in the Argentine border 
with Chile.

Traveis by bus with a group of students from the Instituto de Artes da UFRGS 
to visit the XIV International Biennial of São Paulo, SP. In that event, Heloisa 
sees the work by Rubem Valentim and that by Frans Krajcberg (which the artist 
subsequently withdraws from exhibition in protest).

Also during the visit to São Paulo, Heloisa attends, accompanied by the group 
with whom she is traveling, the concert Escuta Zé, based on Wilhelm Reich's book 
Escuta, Zé Ninguém!, with adaptation and performance by Marilena Ansaldi and 
directed by Celso Antunes.

Throughout her days as a student, she also stays for long periods with cousins 
from her mother's side in the city of Canela, RS.

Attends the course Psychodynamic Basis of the Caregiver - Care Recipient 
Relationship, taught by Professor Dr. Marcelo Blaya Perez and sponsored by 
Associação Encarnación Blaya - Clínica Pinei, Porto Alegre, RS, 25-28 April.

Attends the university extension course Drawing, the Language of Vision, 
taught by American teacher and artist Pamela Marley Barr and promoted by the 
Department of Visual Arts at the Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, 
December 29,1977 to January 17,1978.

Participates in the I Encontro Estadual de Escolinhas de Arte, organized 
by Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do 
Rio Grande do Sul and coordinated by SOBREART/RS, Setor de Cursos/DAC e 
Escolinhas de Arte de Porto Alegre, RS, 04 - 06 May.

Works, until 1978, as a teacher at Escolinha de Artes da Associação Cultural ' 
dos Ex-Alunos do Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Works as a monitor at IV Salão de Artes Visuais da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

Participates, as artist and as member of the organizing committee, in the 
creation of the album Linguagem, at Academic Center Tasso Corrêa at the Instituto 
de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participates, alongside Jesus Romeo Escobar, Karin Lambrecht and Simone 
Michelin, in the so-called Exercício Painel, collective extracurricular activity in which 
a painting is made on one of the walls of the Instituto de Artes da UFRGS without 
the authorization form the direction of the institute, Porto Alegre, RS, in September.

Participates in the group exhibition of the students who attended the 
university extension course Drawing, the Language of Vision, taught by Pamela 
Marley Barr and promoted by the Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participates in a group exhibition at Supermercado Calcagnotto, Caxias do

Sul, RS.
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that is an extension of her work and vvhich contains tcxts and photographs by her. 
In the text presenting the exhibition, Carlos Scarinci writes: "The proposal of this 
first solo by Heloisa Schneiders seeks a public participation that goes beyond mere 
contemplation. The exhibition was conceived not only in terms of distribution 
of works on the walls, not only building up an álbum to be browsed by visitors, 
nor to be assembled with the model-objects also exhibited. We thought, instead, 
of ara organization in vvhich all these elements may be interchangeable, creating 
a dynamics by vvhich the show may be constantly ehanging, setting up new 
configurations not covered previously. Tlie viewer is invited to make these changes 
by contributing your point of vievv to introduce new meanings to the whole".2 The 
following year the artist States about this exhibition: "In my first solo, in 78,1 felt all 
the weakness of a person at the moment they are exposed to the public. It was as if 
I had suddenly become empty".3

Participates with the students of the second semester of the Instituto de Artes 
da UFRGS in the collective exhibition of drawings and prints Forinandos'78, held 
at Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, 
RS. The exhibition opening takes place immediately after the act of graduation, on 
December 09.

Participates as exhibitor in the V Mostra de Arte Postal and integrates the 
organizing committee, made up by Bea Fleck, Humberto Vieira, Karin l.ambrecht, 
Simone Michelin and Teresa Poester. The show gathers more than 200 artists from 
various parts of the world; Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da 
UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participates actively, during this time, in national and International Mail Art 
circuits, such as Mohammed, Genoa, Italy; Banana Productions, San Francisco, CA, 
USA; 21’ Festival de Inverno da UN1CAMP, Recife, CE; Otlier Books and So, Amsterdam, 
Netherlands; Commonpress, from Poland; Exposición Internacional de Arte Correo, San 
Salvador, El Salvador.

Participates in the group exhibition Feira de Rio Pardo as student representing 
the Instituto de Artes da UFRGS, Rio Pardo, RS.

Participates in the group exhibition Rio Pardo: até quando?, which calls 
attention to the preservation of the town as cultural and historical heritage, along 
with 11 artists who had participated in Feira de Rio Pardo, RG Galeria de Artes, 
Porto Alegre, RS, opened on May 21. At the event, the artists exposed, in addition to 
their works, texts which denounced the destruetion of the town. Heloisa Schneiders 
da Silva’s text reads as follows: "I walked the streets, I died, as some houses, I sat 
at the tables of the gaúcho café. And I drevv. And 1 had conflicts. And I vvondered 
what to do, what they did. And I felt sad in the morning, and I was happy that 
afternoon. And I drew, and talked, and I heard... And I saw the procession. And 
I saw the people. And I tried to think. And tried to feel. And I tried to see myself 
doing something, there or here, no matter. And nothing begins there. And nothing 
ends here, right now. My winds tonight - because it's 11 p.m. - wish to tell of the 
person who existed in Rio Pardo for three days".5

Participates in the group exhibition Pelotas: uma tradição revivida, which 
denounces the destruetion of the city architecture and which is incorporated 
into the acts that open the festivities of IX Semana de Pelotas, hall of Prefeitura 
Municipal de Pelotas, RS, opened on July 01.

Participates in the group exhibition which exposes the gallery collection and 
the works created in Pelotas for the exhibition Pelotas: uma tradição revivida, RG 
Galeria de Artes, Porto Alegre, RS.

Participates in the III Salão de Arte de Pelotas, organized by 5- Delegacia de 
Educação and coordinated by Nelson Abott de Freitas, Pelotas, RS, 19-26 October.

1979

Marco Aurélio Schneiders da Silva marries Valquíria Tormena on September
27.

Graduates in the Bachelor Degree in Arts with a major in Painting at the 
Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS

Starls teaching at the Instituto de Artes da UFRGS as volunteer teacher at the 
Department of Dramatic Art, lecturing in Visual Arts at the vacancy left by Carlos 
Pasquetti, who, at the time, traveis to study in the United States. Heloisa Schneiders 
da Silva is regarded, in students' opinions, as one of the best teachers of the Fine 
Arts degree.‘The artist resigns from office on June 19,1980.

Receives a Certificate of Commendation from the Academic Center Tasso 
Corrêa at the Instituto de Artes da UFRGS on the merits of the body of her artistic 
initiatives on September 03.

Participates, alongside Ana Torrano, Karin Lambrecht, Regina Coeli, Simone 
Michelin and Vera Chaves Barcellos, in the creation of Espaço N.O. - Centro 
Alternativo de Cultura, in Porto Alegre, RS, which she integrates until 1980. 
I.ocated at Galeria Chaves, in downtown Porto Alegre, Espaço N.O. promotes 
discussions, experimentation and circulation of avant-garde artistic proposals 
through courses, lectures, exhibitions, music concerts, theater, movies, multimedia 
events, performances and other manifestations that are innovative in terms of 
language.

1980

Her brother Alexandre Schneiders da Silva returns to Porto Alegre after a 
nine-year-long exile in Argentina.

One of her drawings illustrates the invitation for the exhibition of music 
scores by Argentine composer Alejandro Oyuela, entitled Partituras 1980. This 
dravving was also used as basis for one of the compositions by Alejandro, Espaço 
N.O., Porto Alegre, RS, 24 - 28 November.

Participates in the group exhibition Arte xerox de Porto Alegre, Espaço N.O., 
Porto Alegre, RS.

Participates in Exposição coletiva do Espaço N.O., Galeria de Arte Clube Juvenil, 
Caxias do Sul, RS.

Performs lhe solo exhibition Diário de Bordo, in which calligraphy and 
drawings are displayed and a debate on the works exhibited is promoted in the 
prcsence of the artist, Espaço N.O., Porto Alegre, RS, 16 - 27 June. "My reference 
is in 'experiencing' any situations - a fact / a landscape / a thought - and translate 
them into a visual impression / graphic / and may it be direct / and may it be simplc 
/ - be it a word / be it a trace / be it color - and, if possible, be it poetry".6

Participates in the group exhibition Labirinto... Passagem/Abordagem, along 
with Ana Torrano, Carlos Wladimirsky, Mário Rõhnelt, Regina Coeli, Ricardo 
Argemi, Rogério Nazari and Simone Michelin, in vvhich each one of the artists

Attends the course on dravving taught by artist Carmela Gross at Espaço N.O., 
Porto Alegre, RS.

Takes on, along with Karin Lambrecht and Humberto Vieira, responsibility 
for the scenography, costumes and the design of the pôster and lhe program of 
Boris Vian's play O Schmurz ou Os Construtores de Império, directed by Ezequiel 
Capellini Filho, a produetion of the Department of Dramatic Arts at the Instituto de 
Artes and Pró-Reitoria de Extensão of UFRGS, Porto Alegre, RS.

Executes, along with Humberto Vieira, Maria Luiza Carvalho da Rocha and 
Sandra Simonis, the graphic plan for the Sophocles' play Antigone, adapted by 
Sérgio Silva and Luiz Paulo Vasconcellos, directed by Luiz Paulo Vasconcellos, at 
Teatro Renascença, Porto Alegre, RS, from October 05 to November 11.

F.dits and publishes on Xerox Coordenadas, a dialogue written in collaboration 
with Karin l.ambrecht vvhile staying with her familv in Canela, RS.

Participates as artist and member of the organizing committee in the creation 
of the album Relinguagem II, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.
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creates tlieir own spaces, Espaço N.O., Porto Alegre, RS, from June 30 to July 04.

Participatesina groupexhibition vvith the artists that integrate Espaço N.O., in 
a joint promotion between Divisão de Cultura da Secretaria Municipal da Educação 
e Cultura de Porto Alegre and Espaço N.O., Centro Municipal de Cultura, Porto 
Alegre, RS, 02 - 22 Scptember.

Participates in XII Salão Nacional de Artes da Prefeitura Municipal de Belo 
I Iorizonte, MG, from December 1980 to January 1981. Receives the avvard Projeto 
Intervenção Urbana for the collective creation of Andarilha as member of Grupo 
N.O., along with artists Ana Torrano, Carlos Wladimirsky, Mário Rõhnelt, Milton 
Kurtz, Regina Coeli, Rogério Nazari and Teimo Lanes. The work, produced in 
collaboration, creates a network system with small pieces of colored cloth tied 
together spontaneously by the local community in some public spaces in the city. 
The following year, Heloisa recreates this work in the company of artist Teimo 
Lanes with lhe downtown population of the same city.

Her niece Elisa Tormena da Silva is bom, daughter of her brother Marco 
Aurélio Schneiders da Silva and Valquíria Tormena da Silva, on July 14 in Porto 
Alegre, RS.

Heloisa carries out what she calls "field research/observations/nature"8, along 
with Bea Fleck and Elton Manganelli at Fazenda da Figueira, Gravataí, RS.

She is in charge of scenery and costume design for the children's play O que 
seria do vermelho se não fosse o azul, by the theater group Depois do Arco-Íris, directed 
by Roberto Oliveira, Porto Alegre, RS.

Participates, in collaboration with Maria Beatriz de Abreu Fialho, Jovita 
Sommer and Simone Michelin, in launching a campaign to free Salvadoran artist 
and former colleague Jesus Romeo Galdámez Escobar - at that time an important 
figure in the context of the student movement within the Instituto de Artes - 
arrested in F.1 Salvador with a group of mail artists. Among other manifestations, 
the group organizes an exhibition with the works left by Escobar in Porto Alegre 
and others sent from of El Salvador; Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Artistas Gaúchos Contemporâneos, 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo, SP.

Participates in the group exhibition Artistas Gaúchos no Paraná, Sala Miguel 
Bakun, Teatro Guaira, Curitiba, PR, 01 - 19 July.

Participates in the group exhibition Desenhos, along with other members of 
Espaço N.O., Porto Alegre, RS, 13 - 30 October.

1981

Traveis in May to the United States, initially to Miami, Florida, where she 
pays a visit to the American family with whom she lived for three months in 1972. 
Then traveis to Philadelphia, where she stays for several weeks visiting her brother 
Ricardo Schneiders da Silva (at that time a Fulbright student, attending a graduate 
course in Communication at Temple University Schooi of Communication and 
Arts and today Professor of Communication at UFRGS). He lives close to the 
best museums in town, which leads Heloisa to pay long visits to the Philadelphia 
Museum of Arts, which has one of the most important collections of works of 
Marcei Duchamp. The contact with this artists work causes a profound impact 
on her, and Heloisa is particularly impressed with The Large Glass. At the Rodin 
Museum, which houses the largest collection of works by the artist out of Paris and 
today is part of the coniplex run bv Museums of Arts, she becomes a regular visitor, 
producing in that period dozens of sketches and studies from the sculptures of the 
collection. At that time, she also traveis to New York.

She traveis with her brother Ricardo Schneiders da Silva from the U.S. to 
Europe, going to the city of Brussels, and later to Amsterdam. Pays several visits to 
the Van Gogh Museum and the Rembrandt Museum (Museum het Rembrandthuis). 
Soon after, she visits her friend and filmmaker Ulrich Stein in I Iamburg and heads 
for the city of Bonn, then capital of West Germany, to meet her friend Neca Schertel.

In Bonn she stays with Gilmar Mendes and Rosa Schertel, Neca ScherteFs 
sister, at their apartment. During this stay, she creates a painting on one of the glass 
Windows of the apartment, which can be seen both inside and outside the residence. 
On this experiment conducted by Heloisa Schneiders da Silva, Gaudêncio Fidelis 
wrote: "This double side matches the intent adopted in her paintings from the 
beginning and frequently resumed, in which both front and back sides are of equal 
importance. Perhaps here the artist realized the ultimate synthesis of the genesis of 
her painting: that between inside and outside, front and back and transparency as 
mediating space".7

Later she traveis to Paris where she stays, along with her brother Ricardo 
Schneiders da Silva and her friend Neca Schertel, at Ana Luiza Azevedo’s home, 
soon leaving, accompanied by Neca Schertel, for a bus and hitchhiking trip through 
northern Italy. From Italy, Neca and Heloisa travei for four days on the deck of a 
boat to arrive in Greece. 1 leloisa returns to Paris, passing by the former Yugoslavia, 
while her friend continues her journey to England.

She goes back to stay at Ana Luiza Azevedo's home in Paris in August. After 
a few weeks, she suffers her first major systemic crisis of lupus, being attended by 
her former colleague and doctor Jorge Kalil, who is then taking his residency in 
Paris. Only after 30 days she is allowed to travei back to Brazil, needing support 
to move about.

1982

Year of publication of the book Espaço N.O. 1979-1982: eventos e artistas 
atuantes, with support from MEC/SEC and Funarte, launched at Espaço Livros e 
Artes, Porto Alegre, RS, on October 05.

Heloisa is in charge of creating advertising posters for Lollypop English 
schooi, Porto Alegre, RS.

Participates in the exhibition Âmbula ou a misteriosa caixa-paisagem, at Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, from June 09 to July 09, 
where she presents the work Âmlmla - A Caixa, collective creation with drawings by 
the artist, poetry by Maria Helena Weber and setting and graphic plan by Humberto 
Vieira. This work was conceived from the desire to turn Maria Helena's first book 
of poems into a broader object, in which poetry would impregnate the object that 
carries it. The launch, at MARGS, of the 500 signed copies was reviewed by Heloisa: 
"How to expose the box in a given space, if that which it contains are poetic texts? 
This was our major question. For that, on opening day, we had a whole operation 
which included the presence of a dancer. On the other days, we have several copies 
of these boxes available to visitors because it is fair that people who may eventually 
aequire the object get to know it, manipulate it in advance. We know we face a 
possible risk of losing some of its parts, but this is part of the proposal: ultimately, 
it will mean the literal consumption of the poetic text and of the art object. The 
proposal, anyway, attempts to achicve the three-dimensionality of poetry which 
we aim at by means of the box itself, noting, on the other hand, an aspect that 
seems fundamental: the playful, the revelation, the curiosity awarded of those who 
open the box and discover- create the things which it contains. Evidently there is a 
pre-organization by those who created and placed the objects in the box, but this 
order is transformed and recreated at the moment the person who opens it takes 
the poem-objects out of the box. It's in this sense that we see this as a ritual, but a 
desecrated ritual, a process of giving birth to things and feelings and discoveries 
that we may assume, but never plan".,

Participates as artist invited in the group exhibition ARTEDER'82: Muestra 
Internacional de Arte Gráfico, where she presents two drawings; Bilbao, Spain, from 
March 19 to April 04.

Participates in the group exhibition 2" jovem Arte Sul América/Brasil Sul, Museu
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November 21 to December 02. The event consists of an exhibition with works by 
the three artists, workshops delivered by each one and collective debate. At the 
event, Heloisa delivers the workshop Graphic exercises, which addresses the 
possibilities of handling various materiais that allow experimentation, expression 
and reflection. Simultaneously there is the exhibition of photographs Artistas em 

ateliê, organi/.ed by Erika Kiffl, which displays images of several artists in their 
work environment, including Gerhard Richter, Joseph Beuys, Raimund Girke and 
Rupprecht Geiger.

Michael Chapman, an artist and Heloisa's friend, so defines that period in 
a testimony about the artist: "Early 80's: the desire to enlarge the size of painting 
supports followed a trend of world vanguard to create an immersive space resonant 
with the body of the observer. Thus, the process of creation leads to the overcoming 
of literary narrative in favor of the freedom afforded by the gestural movement. 
Well, the shortage of high quality artistic materiais, the high taxeslevied on the price 
of imported goods (fact vigorously denounced by Iberê Camargo) led to the search 
for alternative materiais and new procedures: industrial paints, dry pigments- red 
earth, iron oxides and Xadrez powder. What to say about the supports? We could 
not see lhe ratio between the width and height of the ready canvases available at 
the local market. We delivered workshops in which we discussed the importance 
of thinking about the Creative process. We built and taught how to build large 
paintings; the idea was to work the physical and psychological space of processes 
and materiais. The days belonged to the problems posed by the works of each one 
of us, but the nights belonged to the ideas and proposals, tea and beer - relaxed, 
exchanges and discussions popped. Porto Alegre, 1983: Heloisa, Karin and I 
promoted an event at the Goethe lnstitute (Três Processos de Trabalho), the integration 
of open ateliers that took up the building spaces. For ten days we strove in the 
Creative processes of our craft, and among students and discussions we had an 
exhibition"."

de Arte de Santa Catarina, Florianópolis, SC, opened in May.

Partidpates in V Mostra de Arte da Semana Acadêmica, which counted 
with students and teachers, in a joint promotion by the Department of Social 
Communication and the Department of Visual Arts of UFRGS as part of the TI1 
Semana Acadêmica; Salão de Festas da Reitoria da UFRGS, Porto Alegre, RS, from 
October 25 to November 05. Heloisa presents the work Âmbula - A Caixa, produced 
in collaboration with Maria Helena Weber and Humberto Vieira.

Partidpates in Porque Sim - Fragmentos de Multimedia, collective multimedia 
project consisting of an exhibition of t-shirts painted and silk screen printed by 
the artists, video performance, publications, slide shows, tape recording and fair 
of imprints in general, along with Mara Alvares, Renato Heuser, Simone Michelin 
and the participation of invited artists and collaborators Ana Noethen, Carla 
Storchi, Carlos Pasquetti, Fernando Limberger, Maria I lelena Lopes and Rosana 
Marques; Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 
from November 17 to December 15.

Partidpates in V Salão Nacional de Artes Plásticas, being selected in the 
category Proposal with Âmbula - A Caixa, in collaboration with Maria Helena 
Weber and Humberto Vieira. Selection committee formed by Adriano Aquino, 
Anna Letycia, Fábio Magalhães, Marcelo Nitsche, Vicente di Pérsio and Walmir 
Avala. The event was promoted by Funartc with the coordination of Delegacia do 
Ministério da Educação do RS, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ, from 
November 30, 1982 to January 16, 1983. The works selected are exhibited to the 
public at Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, 25 
- 29 August.

Partidpates in I Salão de Desenho de Bento Gonçalves, organized by 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Bento Gonçalves, coordinated by 
João Bez Batti and Ari B. Lorandi, Bento Gonçalves, RS, 04-19 December. Heloisa 
is awarded second place.

seu

19841983
Illustrates the book Lili inventa o mundo, by Mário Quintana, published by 

Editora Mercado Aberto, Porto Alegre, RS.
Partidpates in the group exhibition Quinze Desenhistas Gaúchos, Toque Final 

Casa de Arte, Porto Alegre, RS.
Partidpates in the group and itinerant exhibition Arte Gaúcha Hoje, organized 

by Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, along with 28 artists 
selected by a committee formed by Ado Malagoli, Liana Timm, Luiz Inácio 
Medeiros, Marilene Burtet Pieta, Plinio Bernhardt and Roberto Pimentel, Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, March 17 to April 
10; Galeria Oswaldo Goeldi, Brasília, DF; Pavilhão da Bienal, São Paulo, SP. Heloisa 
partidpates with the work Âmbula - A Caixa, created in collaboration with Maria 
Helena Weber e Humberto Vieira, celebrated by the Diretor of MARGS at the time, 
Roberto Pimentel, as the most disquieting work among those participating in the 
Show.10

Time, observation andHeloisa supervises drawing classes at the
in graphic and pictoria! gesture, starting on August 28, promoted by

course

awareness
and held at in Obra Aberta - Centro de Atividades Artísticas, a space idealized by

Martin Streibel and Daniela Adams in which students are invited to have an active 
and collaborative participation, Porto Alegre, RS. "[...) every gesture-thought- 
intention already is the work and adds to it in expressiveness. [...] Drawing is, 
perhaps, to set in a space (flat or not) the result of the exercise of all our senses and 
abilities. [...] The studio work can be an example of freedom. There will be no judge 
behind the door. There is no morality to the technique, style, emotion, etc. There is, 
however, an essential and basic law - honesty. Destroving, rebuilding, making and 
discarding what was already conquered and venturing into the unknown are basic 
conditions. Life is our material. Reacting is a verb".12

Delivers a lecture on techniques developed in her artistic to work students of 
the Spedalization Course in Arts-Scientific Basisand Praxis, promoted by Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS, September 27.

Shares with artist Karin Lambrecht the space A Sala, Iocated at Protásio Alves 
Av., Porto Alegre, where both teach classes in reflecting on and practicing painting. 
A Sala had six students during their two years of activity: artists Elida Tessler, 
Gisela Waetge, Herbert Bender, Moadr Guis, Ricardo Trigo and Salvio Dare (1963- 
1996). In a 1985 text, Elida Tessler wrote about the dynamics of this space: "Karin 
and Heloisa had planned their courses in an integrated manner, converging on the 
idea of exchange of students and reformulation of the concept of course: students 
would have full responsibility for the continuity of their work - the appropriation 
of elements of atelier activity (art produetion): organization of time, knowledge and 
organization of materiais; knowledge and selection of approaches to drawing and

Partidpates as artist invited in V Mostra do Desenho Brasileiro, Exhibition 
Room Teatro Guaíra, Curitiba, PR, opened on August 10. Awarded the prize 
Aquisição Paranatur.

Partidpates in the group and itinerant exhibition Aspectos da Arte Gaúcha Hoje, 
organized by Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Porto Alegre, RS, 
Grêmio dos Subtenentes e Sargentos, Cruz Alta, RS, 12-21 August; Galeria Van 
Gogh, Hotel Manta, Pelotas, RS, 02 - 13 September; Clube Comercial, Santana do 
Livramento, RS, 11 -18 October; Centro Cultural, Uruguaiana, RS, 24 - 28 October; 
Centro Cultural, Alegrete, RS, 08 -15 November.

Partidpates in the project Três Processos de Trabalho, along with Karin 
Lambrecht and Michael Chapman, Goethe lnstitute, Porto Alegre, RS, from
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painting; constant questioning abouí the act of painting and/or drawing; reflections 
on the meaning of this work for each one. Besides these factors, there is a strong 
concem about the circulation of this art production, whether in the form of fairs, 
exhibitions, shows or occasional meetings with special guests".13

Shares, up to the following year, her workplace at the house where Karin 
Lambrecht lives with her daughter and where Michael Chapman stays during 
the seasons in which he traveis to Porto Alegre as Prof. Tajiri's "Meisterschule" 
student at H.D.K. Berlin. The house, located in the neighborhood Higienópolis in 
Porto Alegre, Brazil, belonged to lda Haessler (1899-1989), Karin's grandmolher, 
and provided Heloisa Schneiders da Silva with a space in which to work and 
have Spanish classes with her brother Alexandre, as she was preparing to live in 
Buenos Aires. It is in the courtyard of this environment that the artist photographs, 
outdoors, a nuniber of her works and also where she takes the photo which 
illustrates the invitation of her solo exhibition at Galeria Tina Presser that year.

Creates patterns for Griffe OSPA t-shirts, as part of the campaign OS PA para 
todos nós, along with Clara Pechansky, Isabel de Castro, José Carlos Moura, Mario 
Rõhnelt and Milton Kurtz, Porto Alegre, RS.

Participates in Bienal do Livro do Artista, Centro de Arte Y Comunicación, 
Buenos Aires, Argentina, where she presents, along with Karin Lambrecht, the 
visual book Terra... yeclio a mano.

Participates in the inauguration event of Centro de Cultura de São Lourenço 
do Sul, RS, with a painting over sand. The event, held in February for only one day, 
assemblcs several artists who create their individual performances using, in most 
cases, the local landscape as support.

Presents a solo exhibition of drawings and paintings, at Galeria Tina Presser, 
Porto Alegre, RS, 09 - 30 May. At the same event, artists Mara Alvares and Karin 
Lambrecht also present simultaneous solos. The event also offers a meeting with 
the public when the three artists talk about their Creative processes and personal 
experiences. "The initiatives in aesthetic renewal are still very sporadic and 
individual, not useful as a reference point. 1 do not see growing interest on the 
part of institutions of art education for these languages nor the constant presence 
of groups, which are worn down and in lhe end leave only their record, such as 
Espaço N.O.".14

Participates in the group exhibition Arte Morde, followed up by debate, along ' 
with Cynthia Vasconcellos, Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto, Mara Alvares, 
Maria Lucia Cattani, Marijane Ricacheneisky, Mauro Fuke and Michael Chapman, 
organized by Elcio Rossini, Fernando Limbergerand Katia Prates, Pinacoteca Barão 
de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, October 22 to 
November 01.

this consciousness is directly connected with the deep relationship between 'doing' 
and reflections that stem from this. 1 believe that the intense, deep and well oriented 
practice enlarges, opens perspectives in understanding the universe around us 
(dating back to Einstein). And 1 intend to set up this question with regard to artistic 
expression. I will be a human guinea pig of my own learning. I propose to paint, 
first and foremost, and then be and understand the significance of the artist and 
the man - through my own expression (since that expression is conceived as art)".15

Artist Ana López thus defines that period in a testimony about the artist: "The 
school was very important at that time - the dictatorship was at an end and faculty 
was being reorganized, the new teachers were artists with a work and a career 
(during dictatorship the school worked with mummified teachers, not artists). 
We had teachers like Juan Carlos Distefano, Norberto Gomez and Maria Juana 
Heras Velasco in sculpture, in painting there were many, such as Luis Felipe Noé, 
Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi. They taught set design, ceramics, photography, 
cultural history, art history, in short, many things, but the most important thing was 
that we were treated as young artists in training, not as students. We had to have 
projects, or at least an idea of what we wanted and thought. 1 met Helô in 1986, she 
had entered the previous year. We could choose the courses with the grades we 
had at the entrance examination. We quickly became familiar. Helô had injured a 
finger and it had become infected, so we accompanied her to the hospital to have 
her attended by a doctor and she was hospitalized for nearly two months. So we 
became sisters from the beginning, Feliciano [Centurión] and I accompanied her 
in those months without really knowing what was going on, we quickly contacted 
Heloisa's doctor in Brazil, but she was adopted by a group of doctors here [in 
Buenos Aires], as you know, 1 leloisa captivated everyone without doing anything 
but being herself, sweet and smart. We studied in the same painting room, we 
were more or less twelve students. Renzi joined us quickly, we spent the whole 
day at school, and the next year we moved in together. Feliciano had an atelier 
[in San Teimo], and we lived and worked together in that same space. Those were 
wonderful years".16

Elida Starosta Tessler presents the monograph /I formação do artista plástico 
- repercussões de uma proposta: A Sala como um campo de possibilidades for the subject 
Theory and Methodoloy in Arts Education at Curso de Especialização em Artes 
Plásticas - Suportes Científicos c Práxis do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da PUCRS, Porto Alegre, RS.

Participates, in collaboration with Karin Lambrecht, of the creation of a 
billboard placed on the comer of Nilo Peçanha and Carazinho streets, entitled 
O sangramento de Laiira Ida Rambrosso, as part of Festa da Mudança - Vem Brasil, 
coordinated by the office of PMDB representative Ruy Carlos Ostermann, in 
celebration of Tancredo Neves' victory in the presidential elections, which sets the 
end of military dictatorship in Brazil; the event counts with other 28 artists divided 
in 10 teams, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Pintura Brasileira, Galeria Tina Presser, 
Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Rever 84, which presents drawings and 
paintings of the 11 artists who had exposed at the gallery during 1984, among 
them, besides Heloisa Schneiders da Silva: Arlindo Daiberl, Fernando Baril, Iberê 
Camargo, Karin Lambrecht, Luiz Paulo Baravelli, Manfredo de Souza Neto, Mara 
Alvares, Maria Lídia Magliani, Paulo Houayek and Rubens Gerchman, Galeria 
Tina Presser, Porto Alegre, RS, 01 - 15 February.

Participates in the exhibition Os olhos do gato que ouvem, along with Karin 
Lambrecht, Galeria Macunaíma/Funarte, Rio de Janeiro, RJ, February 25 to March 
15, through a selection for the use of this space. At the event, the artists also present 
a criticai text by Laura Ida Rambrosso, fictional character created by them. At that 
time, Paulo Herkenhoff was the director of Instituto Nacional de Artes Plásticas

1985

Moves to Buenos Aires, Argentina, where she will live until 1992.

Attends, from September this year, the Escuela Superior de Bellas Artes de 
La Nación "Ernesto de La Cárcova" where, until November, she joins a practical 
internship on painting under the supervision of Professor Juan Pablo Renzi, 
contemporary painter who was part of the Argentine representation at Bienal de 
São Paulo that year. During this period, she applies for regular admission as a 
student to develop an improvement project in the Graduate Course in Painting, in 
which is accepted and studies under the supervision of that same teacher until the 
year 1988. Juan Pablo Renzi had been appointed as advisor by a council of teachers 
and the school board, based on an analysis of the artist's work in painting, so as 
to provide a coherent supervision in terms of plastic trends. Heloisa describes 
her study plan to be carried out at this institution: "The topic of dissertation or 
thesis would be, in short, the search for an understanding of what involves and 
determines the pictorial gesture, already having, as a starting point, the notion that
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(INAP) of Funarte.

Participates in the group exhibition Desenhos, along with Ana Alegria, Carlos 
Wladimirsky, Mário Rohnelt, Milton Kurtz and Rogério Nazari, organized by Mário 
Rõhnelt and Milton Kurtz, Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do 
Espírito Santo, Capela Santa Luzia, Vitória, ES, from April 16 to May 05.

serious problems related to lupus, needing hospitalization after having suffered 
her second systemic crisis.

Artist Ana López thus describes the context of this period: "At that time, our 
dedication to art was full time. We lived in that world, we were young and we 
liked to talk and share our doubts. [...] Young people at that time did not have 
much space, since the more established artists were still taking part in everything 
that happened [...]. Today young people have a very specific place, by that 1 mean 
that our activity was an inner one, at our atelier-home we welcomed other artists 
of our generation, we threw dinners or long afternoons of conversation, in fact the 
market did not interest us much, since we did not partake of the iiiodus operandi of 
that time".19

Karin Lambrecht invites her to join CONEXUS/CONNECTIONS, a Project 
of artistic collaboration which aims at visually exploring connections between 
Brazilian and American women artists, having as central axis the organization of 
a book with works made specifically for the publication by each one of the 150 
women involved and addressing themes related to birth, body, housing, food, 
environment, race, spirit and war/death. The project involves, among other artists, 
lole de Freitas, Karin Lambrecht, Louise Bourgeois, Lygia Pape, Mimi Smith and 
Nancy Spero. Organized by Josely Carvalho and Sabra Moore, the book, which 
is also published in a limited edition, brings texts by Lucy Lippard and Carmen 
Barroso and is exposed at an itinerant exhibition which begins at the Museum 
of Contemporary Hispanic Arts, New York, opened on January 15; Museu de 
Arte Contemporânea da USP, São Paulo; University Art Gallery, University of 
Massachusetts Dartmouth, United States.

1986

Starts to make more frequent trips to Porto Alegre, RS, worried about the 
health of her father, João Barbosa da Silva, a retired auditor of Tribunal de Contas 
do Estado.

Joins Grupo Sapucai, based in Buenos Aires and made up by other four 
painters, besides Heloisa Schneiders da Silva: Argentine Amalia Romero, Ana 
López and Lucia de Jesus and Paraguayan Feliciano Centurión (1962-1996).

Elida Starosta Tessler, under Professor Icleia Borsa Cattani's supervision, 
presents her final monograph Tornar visível: questões da representação na pintura 
atual de Heloisa Schneiders da Silva at Curso de Especialização em Artes Plásticas 
- Suportes Científicos e Práxis do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
PUCRS, Porto Alegre, RS.

Elida Starosta Tessler and Solange Couto Uflacker present the monograph 
Vamos passear na floresta enquanto Seu Lobo não vem. Tá pronto Seu Lobo? - Floresta como 
construção formal da fase gráfica abstrata até o encontro da expressão plástica na pintura 
de Heloisa Schneiders da Silva através da figura do lobo at Curso de Especialização em 
Artes Plásticas - Suportes Científicos e Práxis do Instituto de Filosofia e Ciências 
I lumanas da PUCRS, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Pinturas, along with the other members 
of Grupo Sapucai: Amalia Romero, Ana López, Feliciano Centurión and Lucia de 
Jesus, Fondo Nacional de Las Artes, Buenos Aires, Argentina, 03 -14 September.

Presents a solo exhibition of paintings and structures A Terra de Bernardo e 
Maria, Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS, 06 - 30 September. At the same time, 
two other events are held, the exhibition of paintings by Chinese artist Hsiao Chin 
and the launch of t-shirts created by Beto Zambonato bringing silk screen prints 
designed and printed by Heloisa. At that time, she declares: "These visions 1 face 
painting. And I paint the land of Bernardo and Maria; the land where dweli the 
beings bom of my passions, my ghosts and my colors. A land that could belong to 
all or will not belong to anyone. Like fantasy".17 The following year, on commenting 
about this period, the artist writes: "This work has been characterized by oil 
painting on canvas and on structures (which 1 call 'object-paintings') created with 
branches, woocl and metal in various sizes. The conception of such structures does 
not presuppose any ideology guided by the intention to break conventions. They 
are thus designed and configured much more in response to a purely subjective 
and plastic necessity in which the desire to talk about a magical and spiritual world 
dominates. Forms exist and move in the name of that desire. At the first moment of 
investigation, the inhabitants of Terra de Bernardo e Maria' were bom. j...| These 
are canvases and structures (landscapes and beings) that compose a lyrical and 
fantastic world, characterized by surfaces filled with tension, like a skin (canvas) 
covering these bodies of branches and wood".18

1988

By the end of the year, Alexandre Schneiders da Silva is diagnosed as HIV- 
positive, going through successive health problems and requiring frequent 
hospitalizations.

Heloisa participates in Prêmio Movado a Ia joven Generación, Asociación 
Argentina de Críticos de Arte, Buenos Aires, Argentina.

Participates in the group exhibition promoted on the occasion of the visit by 
journalists of the magazine Kunst Koln, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Las Voces Emergentes, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

Presents a solo exhibition of paintings and structures El Tiempo de los Espíritus 
Plateados, Galeria Espacio Joven, Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, 15 - 27 March. This is Heloisa's only solo exhibition in Argentina. "At 
the moment, work becomes as dense as matter. The branches are replaced by wood 
and metal plates. Lyricism is abandoned and the atmosphere becomes increasingly 
dramatic, heavy and concrete. Metal appears in its silverish nature, 'metallic, and 
the 'shields' emerge. Then they give way to rusty metal injured by reds and browns: 
they are now beings bom of another genesis - generated from the inner laycrs of 
earth and located timelessly - PAST or FUTURE?! - this is the Time of the Silver 
Spirits".20

Participates in the itinerant exhibition of paintings Tres x Tres, along with 
Ana López and Feliciano Centurión, Centro de Arte y Comunicación, Buenos 
Aires, Argentina, June 28 to July 22; Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, 
Asunción, Paraguay, August 30 to September 30; Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, November 10 to December 04. Juan Pablo Renzi 
writes in the invitation of the exhibition: "We want to know why certain structures 
by Heloisa result so mysterious and puzzle us so much".21

Participates in the group exhibition 1981 Sétimo Aniversário 1988, Galeria Tina 
Zappoli, Porto Alegre, RS, 02 - 30 December.

1987

The artists father, João Barbosa da Silva, dies on July 27, at age 73 (June 15, 
1914 - July 27, 1987). Heloisa and her mother become pensioners of Instituto de 
Previdência do Estado do RS (IPE), which gives them a relative financial stability. 
1 ler father s illness and death mark the development of some of her works, such as 
one produced in Buenos Aires called Pulmón, later destroyed by Heloisa herself.

Together with Ana López, moves into Feliciano CenturióiVs atelier, where 
each one of the three artists has their own work space. At that time, faces again
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Participates in Prêmio Gunther, Buenos Aires, Argentina.

Participates in the group exhibition Atelier Livre 30 Anos - Alunos Artistas, 
in celebration of the 30th anniversary of Atelier Livre da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, vvhich integrates the V Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, RS, 
02-16July.

Participates in the group exhibition Prelúdio, along vvith Ana López and 
Feliciano Centurión, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, Argentina, 
opened on August 09.

Participates in the multimedia group exhibition Dando color al fruto, which 
gathers theater, dance, performance and video, vvith the installation La casa de la 
mujer Pies Negros, Parakultural New Border, Buenos Aires, Argentina, opened on 
November 29.

Presents a paper during the I Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas, 
along vvith Ana López and Fernando Centurión, and calls for the presence of artists 
Luis Felipe Noé and Juan Pablo Renzi, coordinated by José Luiz do Amaral and 
Míriam Avruch, Assembléia Legislativa do RS, 27 - 28 July. According to José Luiz 
do Amaral, Heloisa collaborated activelly vvith the implementation of the following 
events in 1989,1990 and 1996, in Porto Alegre, RS.22

Participates in the group exhibition Artists Exchange Program, which gathers 
part of the collections of the galleries Tina Zappoli (Porto Alegre, RS) and 
Saramenha (Rio de Janeiro, RJ).

The works by the artist which are part of the collection of Galeria Tina Zappoli 
are exposed at Daniel Senise's solo exhibition which is held at that space, opened 
in May, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Arte Sul-89, promoted on the occasion 
of the I Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas and integrated to the 35th 
anniversary of MARGS, coordinated by José Luiz do Amaral and Míriam Avruch, 
with selection committee formed by Armindo Trevisan, Blanca Brites, José Luiz do 
Amaral, Marilene Burtet Pieta and Milton Couto, Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, July 26 to August 20.

Participates in the group exhibition promoted on the occasion of the I Encontro 
Latino-Americano de Artes Plásticas, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, July 
26 to August 09, which exposes the works by artists represented by the gallery.

Participates in the group exhibition Homenagem a Stockinger 70 anos, Galeria 
Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 02 - 30 December.

1992

Artist Juan Pablo Renzi, advisor of the artist during her studies in painting 
at Escuela Superior de Bellas Artes de La Nación "Ernesto de La Cárcova" dies in 
Buenos Aires at age 51.

Heloisa writes the text for the invitation of Gustavo Annarumma's exhibition, 
Buenos Aires, Argentina, held between December 11,1992 and January 31,1993.

Participates in the group exhibition 1992, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, 
RS, April 10 to May 31.

Participates in the group exhibition 500 Aiios de Represión, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, Argentina, 06 - 23 August.

19931990
Returns to Porto Alegre and shares an atelier vvith artist Gisela Waetge, in the 

neighborhood Petrópolis, until mid-1994.

1 ler friend and artist Regina Coeli dies, also as a consequence of lupus. Regina 
had becn Heloisa's colleague at the Instituto de Artes da UFRGS between 1974 
and 1978 and was part of the group which idealized the creation of Espaço N.O. 
- Centro Alternativo de Cultura in 1979. Carlos Scarinci wrote about the artist's 
work at the time of the exhibition Quartado, held in 1990: "Regina Coeli, back from 
times in Spain, with an imaginative, seductive work, in which the viewer, highly 
stimulated no longer contemplates: he participates in the ambivalent space that 
questions him. In question, how he perceives himself and the world of relations of 
form, color, light, sound, air and stimuli".2*’

Heloisa teaches the course Between Dravving and Painting, at the event 
Summer Courses & Workshops, Instituto Estadual de Artes Visuais, Casa de 
Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS. Artists Heloisa Crocco, Jailton Moreira, 
Karin Lambrecht, Lia Menna Barreto and Mauro Fuke are also part of the event.

Participates in a group exhibition, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 
opened on April 28.

Participates in the group exhibition Archipiélago, along with Ana López and 
Feliciano Centurión, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa 
de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS, June 29 to July 18. At that time, 
Gaudêncio Fidelis is the director of MAC-RS. "Our Archipiélago is a gathering of 
people, ideas and feelings. [...] At certain moments what gathers our works are the 
same doubts and the same fears".27

Participates in the group exhibition Projeto Presença, along vvith Félix Bressan, 
vvhose objective is to highlight significant works by artists producing in the local 
Circuit, Saguão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto 
Alegre, RS, 05 - 31 October.

Alexandre Schneiders da Silva dies at home, with the support from his family 
and friends, at age 41, on May 05, as a result of AIDS complications.

Participates in the group exhibition Galeria Tina Zappoli Anos 90 - Aus Nossos 
Artistas, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS.

Exposes recent works at Espaço Oficina das Oficinas de Arte, Museu de 
Arte de Santa Catarina, Florianópolis, SC, March 29 to April 18. The following 
month, artist Ana López exposes at the same space, which counts, at the time, with 
artist Carlos Asp as curator. "We consider ourselves a little nomadic, or maybe 
'adventurers', or perhaps even free to respond in the first place, alvvays, to an inner 
guidance of expression".23

Participates in the group exhibition Quartado, along with Gisela Waetge, 
Karin Lambrecht and Regina Coeli, organized by Michael von Engelhardt, 
Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, Santa Maria, RS, June 19 to July 06; Goethe 
Institute, Porto Alegre, RS, July 25 to August 30; Galeria do Vestíbulo da Prefeitura 
Municipal de Pelotas, RS, September 13 to October 05. Carlos Scarinci signs the 
introductory text of the show: "Heloisa Schneiders, more reflexive, runs through 
the underground vvorlds of emotions, where she finds the flowing of rivers of 
pain and passion and of her inner sun. Her canvases are made of earth, minerais 
and color, welcoming other elements, tearing themselves up in their openness to 
mutating vvorlds".M

Participates in the group exhibition Superfícies Iluminadas, along with Ana 
López, Feliciano Centurión and Juan Pablo Renzi, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, Argentina, 03 - 26 August. On the occasion, the artists create works 
of large proportions, interfering with each other's works in a collective process. 
This action is registered in a documentary by Rafael Filipelli, in which one finds 
Heloisa preparing her paints: "fl amj trying to get close to a blue. I like this part of 
the kitchen of painting. It has to be one blue and not another" 25, States the artist.
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1994
laiinch of Actio, a 16 mm documentary transposed to video which addresses the 
Creative process of these artists, with screenplay and direction by Marta Biavaschi. 
In this exhibition, Heloisa exposes two paintings: A Terra and O Rio, both hanging 
from a stone wall in a space of heavy circulation close to the administrative 
activities and the elevators, a place usually taken by posters. According to Idéia 
Borsa Cattani's criticai text that accompanies the exhibition, the show plays with 
the concept of "total work of art" in a particular way, since the artists propose 
an intervention in the daily routine of the users of the institute by placing their 
works in unconventional spaces, integrating them to the spaces that house them, 
resignifying them, besides bringing the Creative process into the picture through 
the projection of a video that shows the artists and the elaboration of their works 
which are present at the exhibition, "highlighting the importance of the process to 
better penetrate the mystery of the work (not to solve it)".30

Participates as Brazilian representative in Exposicion de Pintores e Escultores 
Contemporâneos, in the category Painting in a solo exhibition, which is part of the 
event Arte al Sur -

Goes back to live in the neighborhood Tristeza, Southern Porto Alegre, where 
she ha d lived with her family, buying, at 113 José Gomes St., an apartment which 
also becomes her atelier.

Starts practicing horse riding. She had always had a passion for animais, 
particularly horses and dogs, having adopted many throughout her life and 
devoted great compassion to them.

Delivers a painting workshop at Casa de Cultura Mário Quintana, Porto 
Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Águas de Março - Homenagem a Tom Jobim e 
Elis Regina, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura 
Mário Quintana, Porto Alegre, RS, March 21 to April 23.

Participates in a group exhibition, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, 
opened on April 27.

Promotes, along with Karin Lambrecht, a painting exhibition at Martin Luther

C hurch in favor of the restoration of the site as cultural space, Porto Alegre, RS, 03 
- 12 June. On the occasion, Heloisa States that "a museum, in general, is a place of 
excesses.

1 Encuentro de Arte Contemporâneo 1995, which presents more 
than 100 solo and simultaneous exhibitions with each one of the artists invited, 
who have at their disposal a space to expose their work, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires, Argentina, from October 31 to November 19. For the catalogue of 
this exhibition, the director at that time of Instituto Estadual de Artes Visuais 
and of Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, José Luiz do Amaral, 
writes about the artist's work: "Tender and consistent would be adjectives to 
qualify Heloisa Schneiders da Silva's works. In them, the relationship betw 
color and surface is set like a dialogue between consciousness and emotion. The 
expressiveness that arises from the luminous vibrations or from their restraint 
is always dosed and is structured as a broad movement that signals the path of 
contemplation and reflection. More than to the qualities we may attribute them, 
their value is due to their dense and substantive presence".31

Participates in the group exhibition Pura Pintura e Desenhos de Pintores, held

[—I a church is a space for meditation and silence in which the work of art 
has more room to breathe".28

Participates in the group exhibition Contemporâneos: Figura e Abstração, along 
with Eduardo Vieira da Cunha, Elton Manganelli, Guilhermo A.C., Mário Rõhnelt, 
Milton Kurtz, Milton Würdig, Paula Mastroberti, Ubiratã Braga and Wilbert, 
Alencastro Guimarães Galeria de Arte, Porto Alegre, RS, July 25 to August 20.

Participates in Experiências Plásticas no Campus - Um Atelier Aberto, project 
conceived as an open atelier and group exhibition along with Karin Lambrecht, Lia 
Menna Barreto, Marta Biavaschi, Mauro Fuke and Michael Chapman, Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, October 24 to November 04, idealized 
by I rofessor Cristina Soliani. Heloisa, in addition to exposing a painting over 
íabric with the representation of a whale in the hall of the Geology Center, presents 
a lecture and delivers a workshop. The artist, who is helped by students in the 
accomplishment of this work, States: "This is almost graphic poetry, something 
like a song from the earth, though the whale be a sea animal. [...] It was a positive 
experience because I carne to perform an activity with freedom and somehow 
estabhsh a relationship with the human group that is part of this place".20 Director 
and screenwriter Marta Biavaschi produces the documentary Experiências Plásticas 
no Campus, which records the activities of the artists involved in this project.

solo exhibition at Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre, RS, from 
November 24 to December 24. On the sarne occasion, her friend and artist Renato 
Heuser exposes a simultaneous solo.

een

on the occasion when artist Karin Lambrecht was awarded Prêmio Iberê Camargo, 
instituted by Câmara Municipal de Porto Alegre. Also in the exhibition, along with 
Heloisa Schneiders da Silva, artists Alfredo Nicolaiewsky, Fernando Gugel, 
Gisela VVaetge, Karin Lambrecht, Marijane Ricacheneisky, Mário Rõhnelt, Michael

are

Chapman, Milton Kurtz, Paula Mastroberti and Richard John, Câmara Municipal 
dos Vereadores de Porto Alegre, RS, from November 07 to December 04, curated by 
Gaudêncio Fidelis. Heloisa participates with the painting Rio vermelho (1994) and 
two untitled drawings dated 1994 and 1995, respectively.

Produces a

1996

Artist and friend Feliciano Centurión dies as consequence of AIDS 
complications. Art historian Jorge López Anaya wrote that his works "[were] 
identified with thecrisisof thebinary opposition between 'feminine'and 'masculine'

1995

Delivers the workshop Thought in Painting at the Sumrner Courses, invited 
by Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, at Atelier 
Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS, between January 02 and 13.

Participates in Arte al Sur - I Encuentro de Arte Contemporâneo 1995, a section 
of theoretica! analysis of the most significant themes around the problems of art, 
culture and society, through seminars, round tablcs and conferences, organized 
by Universidad de Buenos Aires, Organización de Estados Iberoamericanos and 
Secretaria de Cultura de La Municipalidad de La Ciudad de Buenos Aires, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina, from October 31 to November 19.

and with the contemporary conception of the multiple and heterogeneous 
difference of the sexes. In his last days, he would "appropriate" the domestic crafts 
of working women in the patriarchal society of his country, such as the crochet 
fabric and the nanduti with decorative patterns of daisies, starfish and octopus. 
Some of his works were made with simple fragments of common woolen blankets,
with finishing in purple or violet silk. All embroidered with decorative patterns 
and with sentences of naive calligraphy: 'Compassion grows in rny heart', 'May 
fear not enter our souls' and 'Death is the disquieting part of my days' 
of these writings, characterized by inner simplidty. Centurión reinvents emotional 
relationships connected to sexuality and hints at illness and death. He also refers, in 
a similar tone, to the private world within the context of love, society and anxiety".32

Heloisa joins the examining cominittee of Concurso Público n° 303 - Instrutor

are some
Participates in the group exhibition Organismos, Galeria Tina Zappoli, Porto

Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Gesamtkunstwerk, along with 
Lambrecht, Lia Menna Barreto, Mauro Fuke and Michael Chapman, Coethe 
Institute, Porto Alegre, RS, August 17 to September 16. On the occasion there is the

Karin

de Artes Plásticas, as evaluator of the practical in the field of painting,exam
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with Alfredo Nicolaiewsky, Mara Caruso, Marilice Corona, Paulo Feres, Renato 
Heuser, Richard John, Teresa Poester, Ubiratã Braga and Wilbert, vvhich integrates 
the XII Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, Sala Berta Locatelli, Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, July 08 to August 30. The 
exhibition has as theme Giovanni Falcone's painting Vista do Guaíba (1892-95) and 
the city of Porto Alegre.

organized by Secretaria Municipal de Administração de Porto Alegre, RS.

Undertakes the creation and construction of a mosaic for the floor of Hospital 
São Francisco as part of Paulo Cassiano and Pedro Granzotto's architectural project 
Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre, RS.

Participates in III Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas, in the panei 
discussion The South and its approaches: aspects of art in Southern countries, 
artists' testimonies, common situations and specific aspects of art in each region, 
along with artists Julian Agosta, Lacy Duarte, Matilde Marin, Nélbia Romero and 
Nora Correas, general coordination by José Luiz do Amaral, Assembléia Legislativa 
do RS, 01 - 02 August.

Participates in the magazine Public Ações, v. I, n. 2, Porto Alegre, RS (November 
1996). Visual and plastic arts magazine which brings artistic texts and works bound 
together, edited and produced by M. Conceição Menegassi, with a publication of 
50 numbered copies.

Participates as artist invited in the project that paints Muro da Mauá, 
organized by Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, 
Porto Alegre, RS, from November 27 to December 01.

Participates in the group exhibition Arfe Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, 
Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition 25 x 25 - O Instituto de Artes expõe sua 
História, which gathers works by teachers and former teachers, students and former 
students of the Visual Arts Department and of the Master's Degree in Visual Arts 
at the Instituto de Artes da UFRGS, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de 
Artes da UFRGS, Porto Alegre, RS, 16 - 24 December, curated by Mariza Carpes 
and Patrícia Bohrer.

1999
Participates in the group exhibition Auto-retrato, organized by Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, RS, which on the occasion promotes an exchange with 
artists from Spain.

Heloisa opens her atelier in the neighborhood Tristeza to public visitation, 
adhering to the proposal of Atelier Aberto, which consists in having individual 
artists' studios open to the public during the II Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
with the objective of allowing a more direct contact with the process of plastic 
produetion in the city of Porto Alegre, RS, from November 1999 to January 2000.

Participates in the group exhibition Atelier Aberto, gathering works by the 
artists who participated in the homonymous project, Galeria Gestual, Porto Alegre, 
RS, November 16 to December 15.

2000
Until 2005, Heloisa traveis a few times to Vienna, Áustria, and visits Beatriz 

Fialho Gomes, her former colleague at the Instituto de Artes da UFRGS.

Traveis, accompanied by Renato Heuser, to Rio de Janeiro in a visit to 
Elizabeth Dable and the boy Caetano, the artist's godson. During this trip, Heloisa 
goes hang gliding.

One of her drawings illustrates the cover of the book Silva Rerum ou A Floresta 
das Coisas, by Jorge Hausen, Editora Lidador, Rio de Janeiro, launched at the 46'1 
Feira do Livro de Porto Alegre, Praça da Alfândega, Porto Alegre, RS, with an 
opening on November 07.

Participates in the group exhibition IbahlZART, Obra Aberta, Porto Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Navegar, along with Carlos Pasquetti, 
Irineu Garcia, Marilice Corona, Mário Rohnelt and Renato Heuser, celebrating 
the 500th anniversary of the discovery of Brazil, as part of the program for the 
celebration of the anniversary of the city of Porto Alegre, Sala Berta Locatelli, Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, opened on March 22. On the occasion, 
the works of the participants are donated to the collection of Pinacoteca Aldo 
Locatelli, having been created in reference to the painting The Rcjalma (1673), by 
Dutch artist Jeronimus Van Diest, the oldest work kept in a Porto Alegre collection.

Participates in the group exhibition Qui sóc?, on the occasion of an exchange 
between the Museu d'Art de Girona and Secretaria Municipal da Cultura de Porto 
Alegre, Casa de Cultura, Girona, January 14 to February 20; Museu d’Art, Girona, 
January 14 to March 12; Llibreria Sala Blanquerna, Madri, March 30 to May 04; 
Galeria Iberê Camargo, Usina doGasômetro, Porto Alegre, RS, July 13 to August 13.

1997

Helga Schneiders da Silva (Jan 15, 1919 - Oct 04,1997) dies at age 78.

The artist experiences with metal engraving using rusted plates under artist 
Eduardo Haesbaerfs supervision at Iberê Camargo's former atelier, on Alcebíades 
dos Santos St., Porto Alegre, RS.

Participates in the selecting and awarding jury of the VIII Salão de Pintura 
Cidade de Porto Alegre, organized by Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria 
Municipal da Cultura, Auditório do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Centro Municipal de Cultura, Porto Alegre, RS, on May 19.

Participates in the debate panei O que acontece quando se muda de lugar?, 
along with Argentine Alfredo Portillos and Carlos Clémen and Brazilian Paulo 
Pederneiras, Sala Multimeios, Palácio das Artes, Belo Horizonte, MG.

Participates in the group exhibition 25 r 25-0 Instituto de Artes expõe sua 
História, which integrates the event II Porto Alegre em Buenos Aires, organized 
by Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 
Argentina, 04 -16 March.

Participates in a group exhibition along with Karin Lambrecht, Centro 
Cultural Igrejinha Martin Luther, Porto Alegre, RS, 11- 23 April.

20011998
Dclivers, along with Ana López, a month-long painting workshop at Atelier 

Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS.
Delivers, along with Renato Heuser, a painting workshop which integrates 

the Winter Festival at Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, RS.

Teaches the course Drawing and Painting Revisited, which integrates the 
program of the XII Festival de Arte Cidade de Porto Alegre and the VIII Simpósio 
de Artes Plásticas, promoted by Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria 
Municipal da Cultura, Porto Alegre, RS, 13 - 24 July.

Participates in the group exhibition Vista de Porto Alegre x Um novo olhar, along

Undergoes a saphena surgery on her left leg due to complications caused by

lupus.
Traveis to Spain with Ana López on the occasion of the ARCO Art fair.

2002
Participates in the interior design project with architect Neca Cassiano and, 

along with Elton Manganelli, in the planning and execution of the ambience of the 
hall of Hospital da Criança Santo Antônio, Santa Casa, Porto Alegre, RS.

Illustrates the book A magia do brincadeiro, by Mario Pirata, published by

277



Editora Mercado Aberto, Porto Alegre, RS. "[...] Then he read the poems, reread, 
hid from them, looked at them and went playing with the watercolor pencils".33

2006

The solo exhibition of Projeto In Memorian de Heloísa Sclmeiders da Silva is held 
with the objective of raising information and mapping the artist's work, organized 
by Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Paço 
Municipal, Porto Alegre, RS, from September 25 to October 06.

2003
Vânia Gomes de Menezes, a great friend of Heloisa Schneiders da Silva's, dies 

in February, in Buenos Aires, Argentina, at the beginning of a trip to Patagônia. A 
month later her body is brought to Porto Alegre, RS, to be buried.

Heloisa traveis to San Francisco, Califórnia, when she visits José Maria 
Francos, a family friend and then technical director of Yerba Buena Center of Art. 
They íollow together to México on tourism.

Buys a small farm in partnership with two friends in the Canta Galo region, 
Southern Porto Alegre, where, besides living close to her horses and dogs, she sets 
her last atelier.

Teaches classes in acrylic and oil painting at the course Think about Painting 
by Painting: Developing, Working and Inventing the Questions of one's 
Painting at Ateliê Prima Idea, Porto Alegre, RS, having at first only one studenl, 
Jorge Ritter.

Participates in the group exhibition Porto Alegre em Foco, in which more than 
400 artists of various backgrounds are invited to send by mail a work in A4 formal 
created with any technique and having as reference the idea of Porto Alegre, 
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto Alegre, 
RS, October 22 to December 10, organized by Eny Shuch and Teresa Poester. 
After the exhibition the works are incorporated to the collection of the Museu da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2007
The group exhibition Associações Livres - Ler é Acreditar is held in celebration 

of the 15th anniversary of Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do 
Sul, gathering 22 works by 16 artists and text fragments referring back to their 
respective original exhibitions, creating associations that date back to the beginning 
of the MAC-RS collection, with works by artists Carlos Asp, Carlos Fajardo, Carlos 
Pasquetti, Daniel Escobar, Daniel Senise, Elaine Tedesco, Felix Bressan, Heloisa 
Schneiders da Silva, iole de Freitas, Karin Lambrecht, Lenir de Miranda, Lia 
Menna Barreto, Maria Lucia Cattani, Mário Rohnelt, Nuno Ramos and Saint Clair 
Cemin, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura 
Mário Quintana, Porto Alegre, RS, from September 14 to December 02, curated by 
Gaudêncio Fidelis.

own

2009

The project idealized by Karin Lambrecht, Órbitas dos anos 80 - memória 
e atualidade, takes place, promoting lectures, seminars and tesdmonies with 
participants Carlos Krauz, Christel Fricke, Dione Veiga Vieira, Gaudêncio Fidelis, 
Karin Lambrecht, Maria Helena Bernardes, Marilice Corona, Michael Chapman, 
Mônica Zielinsky and Virgínia Aita, Goethe Institute Auditorium, Porto Alegre, RS, 
between November 17 and 19. The project also counts with an exhibition of works 
by artists Gisela Waetge, Heloisa Schneiders da Silva, Karin Lambrecht, Lia Menna 
Barreto, Mauro Fuke, Michael Chapman and Regina Coeli at different spaces of the 
institute, from November 17 to December 09.

The solo exhibition Quero outros espaços is held, exposing paintings, drawings, 
photographs, objects and writings by the artist, as part of Projeto HSS, Galeria João 
Fahrion and Salas Ângelo Guido and Pedro Weingartner at Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli, Porto Alegre, RS, from December 14, 2009 to February 
21, 2010, curatorship by Mônica Zielinsky and museography by Ceres Storchi.

2004

Undergoes a second surgery on the foot, also due to lupus complications. In 
early June, the artist manages to take up horse riding again, but a crisis leads her to 
another hospitalization.

Teaches private painting classes to a group formed by Eunice Gavioli, Ivone 
Rizzo Bins, Magda Pozzobon and Vera Marodin at Ateliê Prima Idea, in Porto 
Alegre, RS.

Participates in the group exhibition Depoimentos de ex-alunos da Escolinha 
de Artes, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes da UFRGS, Porto 
Alegre, RS, April 28 to May 26.

2005
Resumes her private painting classes to a small group at Ateliê Prima Idea, 

Porto Alegre, RS.

I Ieloisa Schneiders da Silva dies on June 15 (same d ay as her father's birthday), 
at Hospital Mãe de Deus, in Porto Alegre, RS, at age 50. Her body is cremated and 
her ashes are scattered in Fazenda da Figueira, Gravataí, RS.

Beginning of Projeto In Memorian de Heloisa Schneiders da Silva (later 
changed to Projeto HSS), organized by a group of artists, intellectuals, cultural 
producers, family members, friends, contemporaries and workmates close to the 
artist with the mission to preserve her work. The goal of the group is to preserve and 
divulge Heloisa's artistic creation, as well as to spotlight her thoughts, contributing 
to the study of a period that transformed the plastic arts in Porto Alegre: the 1980s. 
The project appears in October 2005 and receives, in 2007, support from Fumproarte 
for the restoration of works, photographic documentation and exhibition.

Artists Eunice Gavioli, Ivone Rizzo Bins, Magda Pozzobon and Vera Marodin 
pay homage to Heloisa at the exhibition Atelier Aberto na 5“ Bienal do Mercosul, Ateliê 
Prima Idea, Porto Alegre, RS.
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NOTAS / NOTES

Capa / Cover
Heloisa Schneiders da Silva ao lado de uma das caixas de 
transporte de suas obras, por ocasião da montagem da exposição 
coletiva Tres x Tres, Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, 
Assunção, 1988. / Heloisa Schneiders da Silva next to one ofthe crates 
with her work during the installation of the group exhibition Tres x 
Tres, Museo Paraguayo de Arte Contemporâneo, Asunción, 1988. 
Foto: Ana López 
Cortesia / Courtesy

Projeto HSS - Tombo / Accession number

A organização, arquivamento e tombamento de documentos 
e obras pertencentes ao Projeto HSS foi realizada por Gustavo 
Possamái, sob orientação de Mônica Zielinsky. Os códigos de 
tombamento obedecem às abreviaturas abaixo: / Organizing, 
archiving and cataloguing of the documents and works belonging 
to Projeto HSS was carried out by Gustavo Possamái, supervised 
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Todas as fotos do caderno de fotografias (páginas 186 a 215) 
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V - Videos / Videos
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ocasionais serão corrigidos em edições posteriores. / Every effort 
has been made to trace accurate ownership of copyrighted text and 
visual material used in this book. Errors and omissions will be corrected 
in subsequent editions.

Todos os direitos pertencentes aos autores, ao Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli e ao Projeto HSS. Essa 
publicação não pode ser reproduzida, em todo ou em parte sem 
autorização prévia por escrito do museu e dos mesmos. / All 
rights belong to the autlwrs, to the Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli and to Projeto HSS. This publication cannot be totally 
or partly reproduced in any form or by any means without written 
permission from both parts.

© Gaudêncio Fidelis 
© Mônica Zielinsky
© Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
© Projeto HSS

Nesta edição respeitou-se o novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. / This edition follows the nezv Orthographic Agreement 
of Portuguese Language.

Criação do Logo do Projeto HSS / Logo Design Projeto HSS

Gustavo Possamái Todos os direitos reservados / All rights reserved
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