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Porto Alegre, 8 de setembro de 1987.

Título da Mostra: REALABSTRATOS - Fotografias de Henrique Raizler
Abertura: 16 de setembro de 1987 - Quarta-feira às 19 horas
Período de Exposição: 16/9 a 11/10/1987
1? andar
Local: Salas Negras
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - Praça da Alfândega
Visitação: terça a domingo, das 10 às 17 horas.

0 fotografo de arte gaúcho, HENRIQUE RAIZLER es_
tara mostrando nos meses de setembro e outubro no MARGS 28 trabalhos
fotográficos a cores. Tratando o real com técnica e abstração RAIZLER consegue produzir imagens onde a referencialidade e o feito pla£
tico se juntam, propondo uma leitura aberta de cada obra. A fotogra
fia deixa de ser simples registro para estabelecer-se como função ex
pressiva.
A mostra alia imagens com pequenos textos poet_i
cos do artista, propondo ao publico uma aventura sensível de ver e
ler.
HENRIQUE RAIZLER tem no seu currículo artístico
exposições individuais e coletivas como:
1983

Coletiva na II Apresentação de Arte Missioneira de São Luiz
Gonzaga - Convidado Especial.

19 84

Quarto lugar no XII Salão do Jovem Artista, Porto Alegre.
Duas Menções Honrosas na III Bienal Ecolõgica, POA.

19 85

Tris trabalhos classificados no II Salão Nacional de
grafias, Poços de Caldas, MG.
Individual na Galeria Carioca, Amsterdam, Holanda.

1987

Individual no Centro Cultural de São Paulo.
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Subsecretária de Cultura
Secretaria da Educação e Cultura
Pça. da Alfândega. s/nT - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre

Foto-

Fotografias:

HENRIQUE RAIZLER

REALABSTRATOS
Lista de preços: 16 de setembro a 11 de outubro de 1987.
* Serie Signos:
01 - Signo Terra I
02 - Signo Fogo

G$ 3600,00
3600,00

II

03 - Nascimento de uma vida humana I
04 - Nascimento de uma vida humana II

: homem
: mulher

05 - Nuances do amanhecer
06 - Nuances do entardecer

4200,00
3600,00
3600,00
3600,00

07 - Reflexão da realidade
08 - Século XXIII

3600,00
4200,00

09 - União dos cinco sentidos

3600,00

10 - Retrato conjugado
11 - Silêncio profundo
12 - Desabrochar

3600,00

13-0 brotar da semente

4200,00

14 - Linha do ressurgimento
15 - Energia criadora
16 - Minhas rosas políticas

3600,00
4200,00
4200,00

* Série Zenialidades:
17 - Vislumbre imaginário
18 - Proporção medieval
19
Paralelo Oriente
20 - Sólida visão
21 - Ser fecundação
22 - Realabstrato
23 - Através da rota do mar

3600,00
3600,00

3600,00
3600,00
3600,00
4200,00
4200,00
4200,00
3600,00

24 - A perene criação
25 - Cor ativa
26 - Cor reativa

4200,00

27 - Nativa cor

3600,00

28 - Presente do indicativo

4200,00

3600,00
3600,00

Os preços não incluem as molduras
à venda na Lojinha
do MARGS

mffiGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Subsecretária de Cultura
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre
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Viver a fotografia é colocar-se frente a frente à imagem
em foco ; perceber então a não distinção entre fotógrafo e
imagem ; viver o instante de coloração real no dinamismo da
interpenetração * ser o fotógrafo ,a própria imagem vivante
numa única e sólida visão .
0 foco integral da imagem viva de realismo compõe-se de
detalhes , linhas e pontos inerentes em seu contorno . 0 tra
balho em si , a busca fotográfica

perm iti visualizar , criar,

recriar o já existente , inexistente . Enquadrar num minúscu
lo visor uma composição viva , a profundidade , a cor e a
harmonia de simples e/as vezes, irrelevantes cenários . Irre
levantes porque não nos demos a permissividade de olhar , penetrar

vive - los profundamente.

A arte fotográfica sublinha o lado real , o cotidiano ,
o visível e o claro ; descobre e grifa o irreal , o imagi
nário ao imortalizar os inclaros nuances invisíveis aò olho
x
<*'
nu .
A fotografia apresenta uma vida e sobrevida infinitas ;
é uma linha de tempo com início , meio e fim . Determinar
o aqui ou acolá

o telúrico ou o cósmico não significa

-

muito . Basta interpenetrar a imagem numa interpretação pes
soal que se auto-reflete : a interpretação do momento .Virála ao avesso , vasculha-la e descobrir

na perenidade do

olhar de nossa vã imaginação a força de adentrá -la , o po
der de permitir que o pensamento flua solto.
Pensar na poesia de um real e de um abstrato.
Pensar puramente REALABSTRATOS .
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Realbastros no
Com mostras de seus trabalhos
em galerias do Rio de Janeiro e
Amsterdan. o fotógrafo Henrique
Raizler realiza mais uma exposição
Individual nesta quarta-feira, no
Margs. Na mostra que inaugura ás
I9h. o fotógrafo apresenta 28 traba
lhos a cores, onde procura unir o
real com o imaginário através da
abstração da Imagem, propondo
uma leitura aberta de cada foto.
Foto de Henrique Raizler
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MURAL 1 *
■ No Margs, encontram-se
à disposição dos interessa
dos as inscrições para o 44?
Salão Paranaense. Regula
mento e informações no
Museu.
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em exposição no
■ Museu de Arte 'V
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“Realabstratos” é o título da mostra que o fotógra
fo Henrique Raizler inau-?'
, gura hoje, às 19h, nas Salas ^
i Negras do Margs (pç. da .
Alfândega, s/n°). Valendo-..'
se da fotografia dentro de 0
uma perspectiva artística, *
ele apresenta 28 trabalhos^
que se aproximam da ima- ^
gem de uma pintura abs
trata. Obtém este resultado ^:
utilizando filtros para captar pequenos detalhes do
universo que faz o cotidia-r\
j no do homem. A fotografia
* deixa, no entanto, de ser o
simples registro para esta! belecer-se como função ex
pressiva. Natural de Porto
Alegre, Henrique começou 5:
a expor em 83 e já mostrou su
seus trabalhos na Holanda
e já foi premiado no Salão
do Jovem Artista. A aber- r
tura da mostra de Henri
que terá como atração extra V.
um recital do Coral Olvebra.
»
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Em pauta
★ Na Buffallo Bill, mais uma & Rossi, Benetton são alguns
noite típica acontece sába dos expositores na programa
do próximo, desta vez com te- ção que vai contar com proma farroupilha. Além do car- dutos importados, artesanadapio e decoração típicos, to, comida típica, moda, arte
shows com Elton Saldanha, e objetos, sempre contando
Antonio Augusto Fagundes, um poUco da história da imiErnesto Fagundes e João Vi- gração italiana para o Brasil
centee América do Sul.
★ Liliana Reid é quem está à
frente da realização da 1
Feira do Comércio e da In
dústria da Comunidade Ita
liana no Brasil, que vai ser
realizada em Caxias do Sul,
de 19 a 28 de fevereiro de
1988. Fiat, Alitalia, Linea C,
Pirelli, Transbrasil, Martini

★ Noite de ontem teve a aber
tura da mostra fotográfica
de Henrique Raizler, deno
minada “Realabastros”, no
MARGS, em ocasião que o
Coral da Olvebra fez apre
sentação especial.
★ André Vaccari está divul
gando a nova edição do café

colonial que conquistou São
Paulo em 1986, uma promo
ção da Prefeitura de Grama
do, Hotel Serrano, Prawer e
Lucirene. Este ano, o novo
encontro acontece no Hilton
Hotel, dia 23 de setembro,
reunindo pessoas ligadas a tu
rismo.
★ Eliane Pauma, Pércio Treiguer e Mirtis DalFoglio
continuam recebendo os
cumprimentos pelo recente
lançamento do atelier que
conta com a etiqueta Collection, com a direção dos esti
listas.

