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Cultura

ARTES PLÁSTICAS

Gravura em metal de Maria Lucia Cattani em Paris

Uma primaveia brasileira 

no Grand Palais de Paris
Luiz Carlos Barbosa Margs e pelo N ucleo de Gravu

ras do Rio Grande do sul, que 
realizaram a seleção das obras 
com jurí formado por Carlos 
Martins — diretor do gabinete 

do Sul no ano passado, conse- de gravura do Museu de Arte 
. £uiu atar um intercâmbio para a Moderna do Rio de janeiro. E os 

troca de experiências entre a ar- artistas Alice Brueggemann e 
te no Brasil e da França. No úl- Danúbio Gonçalves, que partici- 
timo sábado surgiu o primeiro pa como convidado, 
resultado disso, com abertura da Este júri escolheu obras de ar- 
edição deste ano da bienal Jovem tistas de diferentes vertentes, 
Gravura Contemporânea, no compondo um mosaido da gra- 
Grand Palais do Champs Elisées, vura gaúcha de peças de Anico 
que reúne artistas gaúchos e pau- Herskovits, Maria Lúcia Catta- 
listas. A coletiva que integra o ni, Hélio Fervenza, Otacilio Ca- 
evento “Primavera Brasileira em milo, Wilson Cavalcanti e Maris- 
Paris , loi acertada com o pre- tela Salvatori. E na mesma sele- 
sidente da bienal parisiense Raul ção, obras de Susana Sommer 
Pradeau e mclu i a vinda ao país Leonardo do Canto, Vera Grim- 
de uma exposição com 26 grava- berg, Maria Ivone dos Santos e 
dores franceses em 1988.

O artista plástico brasileiro 
Arthur Pizza, que mora há 30 
anos em Paris e que expôs no 
Museu de Arte do Rio Grande

Ondina Pozoco, que ficarão ex- 
A produção da parte gaúcha postos no Grand Palais até 29 de 

da mostra foi organizada pelo junho.
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A respeito 

da arte 

da gravura
★ A mostra “La Jeune 

Gravure Contemporaine ’ ’, 
realizada em junho, no 
Grand Palais, em Paris, 
contou com a participação 
de diversos artistas 
brasileiros. Dia 13, alguns 
artistas, membros do núcleo 
de gravura do Rio Grande do 
Sul no auditório do Margs, 
fiando sobre suas 
experiências nessa 
exposição.
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Gravadores gaúchos 

falam de salão francês
Maristela Salvatori, Anico Herscovitz, Suzana 

Sommer, Danúbio Gonçalves e Ondina Pozzoco 
estiveram recentemente na França, participando 
da inauguração da mostra "Jovem Gravura Con
temporânea", que desenvolveu-se durante o mês 
de junho no Grand Palais des Champs Elysées, 

Paris. Ás 20 horas de hoje, eles estarão no 
auditório do Museu de Arte do RS para falar sobre 

experiências, vivências, críticas e especial
mente dos rcsulados desta mostra que levou diver
sos valores da arte gaúcha ao cenário internacio
nal. Participaram também do salão europeu treze 
paulistas e os gaúchos Maria Lúcia Cattani, Helio 
Fervenza, Maria Ivone dos Santos, Leonardo Can
to, Otacíiio Camilo, Wilson Cavalcanti, Sandra 
Reu e Vera Grimberg.

Danúbio (que participou como convidado espe
cial), Ondina, Maristela, Anico e Suzana Sommer 
foram á França patrocinados pela Varig. Todo o 
grupo de artistas gaúchos foi selecionado por 
júri composto por Alice Brueggemann, Carlos 
Martins e Danúbio Gonçalves.

A entrada para o painel de hoje é aberta a todos 
os interessados.

em

suas

um
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RETALHOS
# Rose Marle Reis Garcia, folclorista do Rio Grande 

do Sul, acaba de tomar posse na Associação Brasileira 
de Folclore, cuja sede fica em São Paulo. Na ocasião 
de sua posse, Rose Marie falou a respeito de pesquisa 
que está sendo feita sobre o folclore em Mostardas. pa
ra a qual contou com a colaboração da Prefeitura Mu
nicipal daquela
♦ Entre os artistas gaúchos selecionados para expor 
na Bienal “Jovem Gravura Contemporânea”, a 
realizar-se em junho de 87, no Grand Palais do Champs 
Elysées de Paris, o Margs vai levar obras de Anico 
Herskovits, Maria Ivone dos Santos, Suzana Sommer, 
Vera Grimberg, Maristela Salvatori, Ondina Pozoco e 
Maria Ivone dos Santos. Quem freqüenta o Museu da 
Praça da Alfândega precisa saber que a partir deste 
mês seu horário de visitação é das 12 às 18 h.

Seis artistas reuniram-se para editar um livro que 
será lançado amanhã, às 18 h, na sede do Banco Fran
cês Brasileiro, Siqueira Campos, 824. São elas: Elide 
Ribeiro, Maria Esther Mussoi e Vera Marodin (pintu

ra); Ivone Bons, Gilse Rosito e Umbelina Barreto (de
senho); Rachela Gleiser (desenho têxtil) e Maria Tere
sa Fontoura (escultura). Este Núcleo Criação é o resul
tado do encontro das seis artistas. O livro reflete numa 
impecável impressão o trabalho delas, às vezes se inte
grando como é o caso da escultura de Maria Teresa 

^Fontoura impressa em papel transparências, uma pá
gina que se vê sobre a outra em papel de textura, com 
um desenho de Ivone Bins, em detalhe: Fluxos e Ciclos. j 
% Será inaugurado amanhã, às 20 h, Estilo, um espa
ço dedicado exclusivamente a presentes requintados. 
Fica na Rua Palmeira, 8. junto da Protásio. Quem faz 
a apresentação destas sugestões de presentes é Abra- 
hão e Leonardo Gontow.

comuna.

II
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% Marco Tarragõ e Alexandre Edgard estão abrindo 

um ateliêr de alta costura e Prêt-à-porter que batizam 
como ScandaTs. Fica na Travessa Alfredo Mayer Val- 
deck, 97 (fone 43-8330). Especializado em vestidos bor
dados, Marco está recebendo muitos pedidos para mo
delos de fim de ano.
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