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Exposições e debates movimentam a semana
agenda de artes plásticas para os 

próximos dias, em Porto Alegre, 
prevê diversas exposições e 

debates. Há desde a Arte Excepcional, 
com trabalhos produzidos na Oficina de 
Criatividade de Stetten por adultos 
portadores de deficiência mental, até o 
encontro afetivo do escultor Vasco 
Prado com os amigos Iberê Camargo,
Xico Stockinger e Manoel Sarmento 
Barata, na quarta-feira. No dia seguinte, 
o escultor, gravador e desenhista terá 
sua obra comentada pelos críticos Gerd 
Bornheim e Evelyn Berg. É a 
homenagem da Secretaria Municipal de 
Cultura aos 80 anos do mestre gaúcho, 
completos em abril. A semana inclui 
ainda desenhos e pinturas de Alfredo 
Nicolaiewsky, repensando influências da 
Pop-Art. Depois de quatro anos sem 
montar uma individual em Porto Alegre, 
o artista recicla imagens de santos, rosas 
(detalhe nesta página) e antigas 
embalagens de gilete e mata-insetos.
Numa linha mais tradicional, Helena 
Maya D’Ávila aparece com uma 
retrospectiva de gravuras. Ex-aluna de 
Danúbio Gonçalves, Helena trabalha em 
diferenças técnicas de gravura, da 
litografia (em matriz de pedra) ao metal.
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Cerca de oitenta pinturas e objetos assinados por 13 artistas excepcionais. A partir de quarta, no 
Museu de Arte Contemporânea, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736, 6" andar)

Ubimtã Braga-Diivlgaçãa/ZH

'Retrospectiva de 
Helena Maya D'Ávila'

A artista reúne quase 30 gravuras nas Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul (Praça da Alfândega, s/n°).
De 12 de maio até 5 de junho.

'Pinturas e Desenhos', de 
Alfredo Nicolaiewsky

Individual do artista porto-alegrense na Galeria 
Branca, na Casa de Cultura Mario Quintana 

(Andradas, 736, 6°andar). A mostra 
abre na quinta e fica até 29 de maio.

'A Vida e a Obra de Vasco Prado'
Os painéis terão a participação do escultor Xico 

Stockinger e do pintor e gravador 
Iberê Camargo, entre outros. Dia I! 
e 12, às 17h, na Sala Álvaro Moreyra, 

(Erico Veríssimo, 307)
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Artista plástica Helena Maya d’Ávila abre uma 
retrospectiva de gravuras nas Salas Negras do 
Margs, a partir desta quinta-feira. Helena estu
dou pintura com mestres do porte de Iberê Ca
margo e Aldo Locatelli, desenho com Vasco Pra
do e Rubens Cabral, e gravura com Danúbio Gon
çalves. Participou, ainda, de 13 individuais e 26 
coletivas.
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GRAVURAS - Dentro 
do projeto "Novos Artis
tas", Helena Maya d'Á- 
vtla abre hoje, 19h, nas 
Salas Negras do Museu 
de Arte do RS (Praça da 
Alfândega}, uma retros
pectiva de gravuras. São 
28 obras, realizadas em 
diversas técnicas de 
gravura. A artista estu
dou pintura com Iberé
Camargo e Aldo Loca- • ,,.....—„ . . ... .. 
telli, desenho com Vas- 06 HelenalS^SMã^ 
co Prado e Rubens Cabral e gravura com Danúbio 
Gonçalves e Maria Inês Rodrigues. Já participou de 
11 individuais e 26 exposições coletivas. A retros
pectiva da artista pode ser vista até o dia 5 de junho.
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Helena Maya d’Avila inaugura hoje uma re- 
I trospectiva de gravuras, nas Salas Negras do 

Margs.
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HELENA MAYA D’ÁVILA
Sa/as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n"), às I9h.
Retrospetica de gravuras. Das 12h às 17h. 
Ate 6 de junho. Durante o mês de maio. 
estarao sendo recolhidas doações de rou
pas e alimentos para a Missão de Santa 
Momca.
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HELENA MAYA D ÁVILA - Retrospectiva 
com 28 gravuras da artista. Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega). Até 5 de junho, j
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EXPOSIÇÕES
MARCOS MASSA — Paisagens, detalhes e 
figura humana pela lente fotográfica de Mar
cos Massa. No Espaço de Arte Miró do Cen
tro Cultural Brasil/Espanha (André Puente, 
441) . Até dia 8 de junho.
VERA CHAVES BARCELLOS — A Galeria 
Gestual (Lucas de Oliveira, 21) homenageia 
a artista mostrando edições manuais de seus 
livros da década de 70, incluindo o álbum 
'Ciclo' e exemplares das edições expostas 
na 'Bienal Brasil Século XX". Até quarta-feira. 
ESCULTURAS — Em mármore, vidro e acrí
lico do artista plástico Gaspar Reis. No es
paço cultural Hall dos Deputados da Assem
bléia Legislativa (Praça da Matriz), 19h30min. 
Até o dia 16 de junho.
HELENA MAYA DÁVILA — Retrospectiva 
com 28 gravuras da artista. Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega). Até 5 de junho. 
IBERÊ CAMARGO — Cerca de 30 dese
nhos, gravuras em metal e litografias. Pina
coteca do Margs. Até 3 de julho.
CIDADE ILUSÃO — Com pinturas de Irma 
Koliver e esculturas oe Henrique Radomsky. 
No Espaço Cultural Yázigi (Praça Japão, 155). 
Até quinta-feira.
ARTE SACRA — Mostra coletiva. Agência 
Açorianos da Caixa Econômica Federal (Co
ronel Genuíno, 423). Até sexta-feira.
ÓLEO — Individual de Jussara Maria Koh- 
Irausch Marques. Na agência do Banco do 
Brasil da avenida Independência, 851 (Porto 
Alegre). Até 31 de maio.
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HELENA MAYA D’ÁVILA
dcga d° MargS 'PraÇa 03 Alfân~

Retrospetica de gravuras. Das 12h às 17h 
Ate 6 de junho.


