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" Ruth realiza a saudável catarse na recriação destes tipos patéticos, grotescos, espontâneos 

que, num ritmo cinematográfico, mostram-se para nós na intimidade dos ambientes violáceos, 
rubros, azulados, numa atmosfera inalcançável, surreal, um pouco sonho, um pouco pesadelo.

O mundo formado pelas cores de Ruth, na tinta que lhe escorre dos pincéis, que lhe lambuza as 
mãos, hipnotiza pelas formas, texturas, apelos de toda ordem (ou desordem?).

Este mundo extrapola a memória da artista, se realimenta sem limites, escapando do suporte 
pictórico para apoderar-se de seu redor, nos pedaços de ladrilho do chão, que se espalham 
perna de mulher que se insinua fora da cena, num chapéu, um cigarro, um braço, um abraço.

Abraço formal com que Ruth consegue amarrar seus personagens, no murmúrio sussurrado de 
ébrias, preguiçosas, soltas palavras, grafismo constituído por fiapos de histórias, ecos da memória.

São mensagens cifradas do diálogo afetuoso e melancólico de Ruth, com o 'tempo perdido’ de 
cada um de nós. ”

, numa

ANE CRAVO SOUZA 
maio - 1993

Um entre olhar em 'procura-se' que Ruth envolve-nos com a pele de suas mãos e 
personagens reais da vida cultural de nossa cidade, do sol poente. Todos brilham, por que suas peles 
derramam o fogo expressionista dessa artista que arranca o olhar total de músculos densos e exatos. 
Nós nos procuramos... ”

ZÉ AUGUSTHO MARQUES

" Os personagens de Ruth Schneider são os nossos brasileiros, e a gente do povo, que enfrenta 
o cotidiano inóspito porque é só o que resta fazer, ou que se evade dele dançando, bebendo, 
fazendo sexo, já que sem essas válvulas tudo ficaria muito pior. O tom psicológico das 'cenas' é 

materializado nas cores ora berrantes, ora sombrias, e nas expressões ora perplexas, ora neutras, 
ora melancólicas, com que andam na rua, com que se divertem, com que encaram o pincel e os olhos 
da pintura. Se os quadros de Ruth fossem acompanhados de uma trilha sonora, ela não teria rock 
nem blues, mas samba-canção e bolero, talvez um tango. E quem sabe uma gaita gaúcha, quase 
encoberta pelo ruído do trânsito lá fora."
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HOTEL PLAZA 
SÃO RAFAELO CAMINHO DOS RESULTADOS
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