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if
ARTES PLÁSTICAS

Vasco Prado em retrospectiva na Usina
A mostra reúne mais de 60 desenhos e esculturas, que o próprio artista gaúcho não via há mato tempo

Luiz Eduardo Achutti—Divulgaçâo/ZH
didática”, explica Vera D’Ávila, coordenadora de 
mostras da Secretaria Municipal da Cultura. Na 
sala de exposições, estão os desenhos mais recen
tes de Vasco, em bico-de-pena, grafite, lápis 
de cor e tinta de gravura. A galeria reúne também 
as esculturas novas, em bronze e terracota. 
Na área externa, peças em gesso, mármore e 
madeira.

A homenagem aos 80 anos do artista continua 
na próxima quinta-feira, com uma retrospectiva 
de gravuras na Sala Berta/Locatelli, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Vasco Prado traba
lhou bastante com gravura em metal, principal
mente na década de 50, logo que voltou da 
Europa e formou o célebre Clube de Gravura do 
Rio Grande do Sul, ao lado de Carlos Scliar, 
Danúbio Gonçalves e Glauco Rodrigues, entre 
outros.

EDUARDO VERAS

A coluna está contorcida e as pernas dobra
das num gesto de dor. A terracota de
Vasco Prado, Cavalo Ferido, é uma das 27

esculturas em exposição a partir de hoje na
Galeria Iberê Camargo, na Usina do Gasômetro.
Promoção da Secretaria Municipal de Cultu
ra em homenagem aos 80 anos do artista plástico
gaúcho, a mostra reúne ainda 34 desenhos de
diferentes fases da carreira de Vasco Prado. “Há
muito tempo que eu não via alguns destes traba
lhos”, contava ontem à tarde o artista, em visita à
galeria. As obras fazem parte dos acervos de cinco 
colecionadores particulares, da Pinacoteca Muni
cipal Aldo Locatelli e da Pinacoteca da Aplub.

Alguns dos trabalhos em exposição vêm da
coleção pessoal do próprio Vasco. “No total, o
acervo tem mais de quatro mil desenhos”, calcula
o artista. Os mais antigos são do início dos anos

O QUE: exposição de esculturas e desenhos 
de Vasco Prado
QUANDO: a partir de hoje, de terças a 
domingos, das I3h às 21 h 
ONDE: na Galeria Iberê Camargo, na Usina 
do Gasômetro (Pres. João Goulart, 551)

O QUE: exposição de gravuras de Vasco 
Prado
QUANDO: a partir de quinta-feira, de terças 
a domingos, das lOh às 17h 
ONDE: na Sala Berta/Locatelli, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n°)

40. “Antes da viagem a Paris”, ele recorda. Entre
1947 e 1948, o escultor foi bolsista do governo
francês nos ateliês de Etiénne Hajdu e Fernand
Léger.

Grande parte dos desenhos não tem título.
São estudos em grafite ou aquarela. “Essa era
uma paraguaia”, observa Vasco Prado, diante de
um desenho a lápis, num papel já amarelado pelo
tempo. “Ela tomava uma garrafa inteira de
cachaça e ficava imóvel durante uma hora, po
sando para mim e para o Iberê (Camargo)”. Em
outra parede, há um retrato a grafite da Travessa
Venezianos, na década de 50. “Era a vista da 'Cavalo Ferido' 9

Escultura de Vasco Prado estará em exposição a partir de hoje na Galeria Iberê Camargo, na Usina do Gasômetrojanela do ateliê, na Cidade Baixa”.
Os trabalhos mais antigos do artista foram 

dispostos na área externa da galeria. “É a parte
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■ As comemorações pelos 80 anos do escultor Vas- 1 
co Prado têm continuidade esta semana, inaugu
rando exposições na Sala Berta Locatelli, no Margs, 
quinta-feira. Na próxima terça será a vez de Ma
nsa Soibelman mostrar a obra em sua galeria.
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HOMENAGEM AOS 80 ANOS 
DE VASCO PRADO
Sala Berta Locatelli, Margs (Praça da Al
fândega, s/n °>, às I9h.
Trabalhos de Vasco Prado. Mostra tam
bém na Galeria Iberê Camargo da Usina 
do Gasõmetro (João Goulart, 551).
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j^MENAGEM AOS 80 ANOS 
DE VASCO PRADO
Sala Berra Locatelli, Margs IPraça da Al
fândega, s/n °).
Trabalhos de Vasco Prado. Mostra tam- 
bern na Gateria Iberê Camargo da Usina 
ao Gasometro (João Goulart, 551).
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Desenhos e esculturas de Vasco
Dentro da programação em homenagem aos 

80 anos de Vasco Prado, da Secretaria Muni
cipal de Cultura, abre, hoje às 19h, a exposi
ção de desenhos e esculturas do artista 
galeria MarisaSoibelmann (Castro Alves, 101).
A extensa produção artística de Vasco está 
sendo apresentada em três mostras simultà- 

que abrangem o trabalho escultórico, 
gráfico e os desenhos, produzidos desde 1947.
O ciclo continua na quinta, às 15h, com visi
ta orientada às obras públicas do artista e às 
três exposições, incluindo a mostra na gale
ria Iberê Camargo na Usina do Gasômetro e 
da Sala Berta Locatelli no Margs. O tour é 
grátis e as inscrições podem ser feitas no Ate- 
lier Livre da Prefeitura (Erico Veríssimo, 307). Em mostras comemorativas
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Assunto:

HOMENAGEM AOS 80 ANOS 
DE VASCO PRADO
Sala Berta Locatelli, Margs IPraça da Al
fândega, s/n°).
Trabalhos de Vasco Prado. Mostras tam
bém na Galeria Iberê Camargo da Usina 
do Gasômetro (João Goulart, 551) e na 
Galeria Marisa Soibelman (Castro Alves, 
101).
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HOMENAGEM AOS 80 ANOS 
DE VASCO PRADO
Sala Berta Locatelli, Margs (Praça da Al
fândega, s/n ").
Trabalhos de Vasco Prádo. Mostra tam
bém na Galeria Iberê Camargo da Usina 
do Gasômetro (João Goulart, 551).
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HOMENAGEM AOS 80 ANOS 
DE VASCO PRADO
Sa/a Berta Locatelli, Margs (Praça da Al
fândega, s/n°).
Trabalhos de Vasco Prado. Mostra tam
bém na Galeria Iberê Camargo da Usina 
do Gasômetro (João Goulart, 551) e na 
Galeria Marisa Soibelman (Castro Alves, 
101).


