
Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
Secretaria da Cultura, Turismo Esporte e Lazer, Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli e Corsan apresentam a exposição:

DULCE HELFER



A água no foco
ÁGUAS DO RIO GRANDE DO SUL

A preocupação com os graves problemas 
./""Vrelacionados à água colaborou para que a 
artista Dulce Helfer decidisse fazer um recorte 
em sua vasta obra fotográfica e escolhesse esse 
tema para celebrar, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), seus 35 
anos dedicados à fotografia.

Torna-se oportuno registrar que a Semana da 
Água do Estado do Rio Grande do Sul completou 
25 anos cm 2018, mobilizando, a cada edição, cer
ca de 2 milhões de pessoas. Porto Alegre abrigou, 
também, em novembro, o VIII Fórum Internacio
nal de Gestão Ambiental, promovido pela Associa
ção Riograndense de Imprensa (ARI).

A água é um tema recorrente na carreira de 
Dulce, não somente em seu trabalho jornalísti
co para o jornal Zero Hora, mas também em sua 
produção pessoal, cujo olhar é mais livre e poé
tico. A mostra atual engloba a seleção de apro
ximadamente 80 fotos produzidas nos últimos 
10 anos em nosso Estado, nas regiões do Taim, 
Cambará do Sul, Aparados da Serra, Santa Cruz 
do Sul, Vera Cruz, São Francisco de Paula, Porto 
Alegre, Gravataí, Rio Pardo e Atlântida.

A artista nos mostra os contrastes entre paisa
gens serenas, com vegetação exuberante e águas 
tranquilas, e a força indomável da água na forma 
de cachoeiras, em penhascos cercados por árvo
res centenárias. Em algumas fotografias, pássaros 
e garças convivem naturalmente com barcos e 
lanchas, em contraponto a outras cenas, em que 
crianças brincam com engradados nas águas su
jas do cais ou nas águas poluídas do chafariz do 
Parque Farroupilha ou, ainda, no lixo de áreas 
sem saneamento. Dulce surpreende o elegante 
jovem negro, sem camisa, sentado de costas na 
imensidão do areai de águas cristalinas, e surpre
ende a nós com a beleza de todo o cenário.

Em outros momentos, vale destacar a presen
ça de pescadores que garantem sua subsistência 
- e a da comunidade - usufruindo do manancial 
de peixes que as águas generosamente oferecem.
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Entre as cenas campestres, há uma imagem em que o gado se espraia no verde pampiano, sob o 
olhar de gaúchos a cavalo, nas proximidades de uma lagoa, em Cambará do Sul, que nos trans
mite uma intensa sensação de tranquilidade. Há imagens com veados pequenos e outros com 
fortes galhadas, no zoológico do Pampa Safari, em Gravataí, que parecem ter surgido da Euro
pa, e que nos encantam e emocionam. Em oposição, há fotos de forte impacto dramático, como 
a do cavalo e a da vaca mortos, que fazem um alerta em relação à importância vital da água.

Há equilíbrio e precisão nas composições plásticas da fotógrafa, conquistados por seu 
talento e um trabalho constante. Além disso, algumas composições com detalhes da natureza 
produzem belas texturas, como os reflexos do sol em pedras submersas, a verticalidade gráfi
ca dos juncos ou a espuma causada pela poluição na água do esgoto.

No livro da mostra, há textos dos profissionais Leonardo Melgarejo - engenheiro agrô
nomo que atualmente ocupa posição de vice-presidente da Associação Brasileira de Agro- 
ecologia para a Região Sul do Brasil - e Francisco Milanez - biólogo, arquiteto, especialista 
em análise de impactos ambientais e atual presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural (AGAPAN) -, que refletem, com profundidade e competência, sobre a 
situação dos recursos hídricos e a vida do homem em nosso planeta. Aqui, ao longo da expo
sição, serão colocados alguns pequenos trechos dos referidos textos.

A mostra conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, vinculados a 8 
obras e painéis, para que deficientes visuais sintam-se incluídos no contexto do trabalho. 
Além disso, neste conjunto de obras está sendo explorado o dispositivo da Realidade Aumen
tada, para que o público possa interagir com elas e experimentar diferentes sensações, como 
surpresa, alegria, tristeza ou bem-estar, proporcionadas por esse tipo de intervenção.

A exposição é um convite ao espectador para refletir sobre a natureza e sobre como temos 
obrigação de respeitá-la e preservá-la, para que possamos viver melhor no planeta Gaia.
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Instruções para interagir com as fotos

1- Instale em seu celular ou tablet o App de Realidade 
Aumentada da exposição Poesia Líquida, disponível para: 
IOS = App Store
Android = Google Play
Na busca de ambas lojas, digite: Dulce Helfer.

2- Identifique as peças que possuem intervenção em Re
alidade Aumentada através do símbolo abaixo, fixado ao 
lado da obra.

3- Posicione-se em frente a obra.

4- Abra o aplicativo.

5- Mantenha a câmera do seu celular ou tablet, apon
tada para a obra e aguarde rodar a interação em Re
alidade Aumentada. Se preferir pode utilizar fones 
de ouvido.

6- Para interagir com as fotos no livro, deixe-o com as 
páginas inteiramente abertas e planas.

7- Certifique-se, no site abaixo, se seu aparelho é 
compatível com a tecnologia.

Mais informações em www.dulcehelfer.com.br
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