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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

À Direção

Agradeço convite para a abertura da mostra
st

"Tres Procedimentos em Papel", lamentando a impossibili

dade do meu comparecimento.

Atenciosamente,

Iara Silvia Lucas Wd^rtmann, 
Secretaria de Estado da du c aç ao .

*

y
■

*• •
’ * 1



f
m- S •

Of. n2 034/90-RPGP Porto Alegre, 04 de fevereiro de 1991.

Prezados Senhores:.

Tenho a grata satisfação de acusar o r£ 

cebimento do convite para a abertura da mostra Três Procedimen 

tos em Papel.

Impossibilitado de comparecer em virtu

de de compromissos anteriormente assumidos, agradeço a gentile 

za do convite e envio meus cumprimentos aos artistas partici - 

pantes da mostra.

Na oportunidade, aproveito para apresen

tar protestos de consideração e apreço.

Presi-dente do Tribunal de Justiça.

Direção do Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul 

Nesta Capital

✓ .
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Av. Ipiranga, 6681 — Caixa Postaí 1429 
Tel. 39-15-11 — Telex: (051)3349 — FAX (0511)39-15-64 

90620 Porto Alegre - RS 
Brasil

FAM - 064/91 P0RTC ALEGRE,

05 de fevereiro de 1991.

limos.Srs.

Diretores do Museu de Arte do Rio Grande do GU1 

Praça da Alfândega, S/N 

90010 - PORTO ALEGRS-RS

Prezados Senhores:

Com os meus cordiais cumprimentos e votos de perma
nente êxito em suas atividades, agradeço o convite que me foi 

viado para comparecer à abertura da mostra "Três Procedimentos 

Papel", promovida por esse Museu.

en-

em

Atenciosamente

Antonia/Firmo Oliveira Gonzalez

ezor
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Porto Alegre, 05 de fevereiro de 1991.

Á Direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Recebemos o gentil convite para a aber 
da Mostra Três Procedimentos em PapqlL Po 

compromissos assumidos anteriormente 
poderemos comparecer. Receba nosso/o 

abraço e votos de

ura

ao
ial

■j

i sucesso.

Atenciosamerr t
fundw;Ko v 
MMJRÍCIO SIROTSKY SOBRINHO lONE PAChtCO 
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F.STADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
GABINETE DO SECRETÁRIO

Porto Alegre, 0 6 de fevereiro de 19 91.

Senhor Diretor:

Agradeço a gentileza do convite 

para abertura da mostra "Três 

em Papel".

Procedimentos

Queira transmitir meus cumprimen 

tos aos participantes da mostra e o desejo 

pleno êxito.

de

GERH^RD THEISEN, 

Secrtário de Estado da 

Indústria e Comércio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

Qf. A n2 9 Paço dos Açorianos,7 de Fevereiro de 1991.

Senhores Artistas:

Agradeço o convite e informo que, 

a compromissos assumidos anteriormente, não pude 

a abertura da mostra Tres Procedimentos em Papel.

devido

comparecer

Aproveito a oportunidade para cumprimentar 

Vossas Senhorias lhes desejando sucesso.

Atenciosamente,

ÍV
OLÍVIO DUÍTRA,

Prefeito Municipal.

/

À
BERALDA ALALTENFELDER, MARCELO VILLARES, VERA RODRIGUES 

Artistas Plásticos

N/C
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★ ★ ★ O Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul vai 
mostrar, a partir da pró
xima terça-feira, Três 
Procedimentos em Papel, 
dos artistas paulistas Be- 
ralda Altenfelder, Mar
celo Villares e Vera Ro
drigues. São pinturas, de
senhos e colagens que po
derão ser vistas na 
Galeria II e na Pequena 
Galeria do Margs até 3 
de março.

□:.2;ZERQ HQRA/Sexta-fçira;: 1 dejeygrpirp,fde, j
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1 Mostras '

MOSTRAS — Três Procedimentos So
bre Papel — Na Galeria II e Pequena 
Galeria do Margs, mostra dos artistas 
plásticos paulistas Beralda Altenfelder, 
Marcelo Villares e_Vera Rodrigues. Até

Mostra: obra de Vera Rodrigues

ZERO HORA/Segunda-feira, 4 de fevereiro de 1991 □
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Rômulo Fialdini DivulgaçãofZt
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VeraCOLETIVA 

NO MARGS
Rodrigues:
presença no 
Museu de 
Arte

PÍ

Três Procedimentos Sobre 
Papel é o título da mostra co
letiva que acontece de hoje a 3 
de março na Galeria II e pe
quena galeria do Margs, reu
nindo obras dos artistas paulis
tas Beralda Altenfelder, Mar
celo Villares e Vera Rodri
gues. Serão mostrados cerca 
de 70 trabalhos, com dimen
sões e técnicas variadas, em 
desenho, pintura e colagem, 
produzidos nos anos de 89 e

Divulgação/ZH

Técnica
mista:
Marcelos 
Villares, 
trabalho 
de 90

Cão Pedra: obra de Beralda Altenfelder

90.

******
• ^LjuQ ___ -

L° i ^
...V -/ —■=——| I

ÍL-__J

I V 1 *.

ANOTE V: a •—-

★ ★ ★ O Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul vai 
mostrar, a partir da pró
xima terça-feira, Três 
Procedimentos em Papel, 
dos artistas paulistas Be
ralda Altenfelder, Mar
celo Villares e Vera Ro
drigues. São pinturas, de
senhos e colagens que po
derão ser vistas na 
Galeria II e na Pequena 
Galeria do Margs até 3 
de março.
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o? •VARIEDADES/ereiro de 1991

De Beralda AltenfelderXilo de Clarice JaegerDe Vera Rodrigues

Técnicas variadas no Margs
COM TRES ARTISTAS PAULISTAS. E NA CCMQ, UMA MOSTRA DE XILOS
D eunião de 70 trabalhos com di mostra, na Sala Augusto Meyer gens infantis das HQ MirkaAl- 
XVmensões e técnicas variadas (Andradas. 736/3° andar). Sao xi- meida. prêmio Brasil Contcmpo; 
envolvendo desenho, pintura e co- logravuras coloridas com pa- raneo de Artes Plásticas (8ao

ST.’ o°1^aativeoPlSa°„tfa

é o'conteúdoC(ia ^otetfva S“Três ffiWAS 
Procedimentos Sobre Papel”, que xilogravura da artista, sias premiadas do Rio, permane- 
será inàgurada às 19h, na Galeria HNa Biblioteca Lucília Minssen ce no Shopping Center Iguatemi, 
“e Pequena Galeria do Margs da CCMQ (Andradas, 736), Adelar até o dia 10. E, no Museu de Porto 
(Pca da Alfândega s/n°). Um Baumgarten mostra 20 quadros, Alegre (João Alfredo, 582), podem 
Douco mais tarde, às 20h30min, é com pinturas a óleo em vidro, uti- ser vistas diversas mostras que 
a vez de Clarice Jaeger abrir sua lizando como tema os persona- evocam o passado da cidade.

I
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TRÊS PROCEDIMENTOS SOBRE PAPEL 
— Abre hoje na Galeria II e Pequena 
Galeria do Margs (Praça da Alfândega) 
mostra dos artistas plásticos paulistas Beral- 
da Altenfelder, Marcelo Villares e Vera 
Rodrigues. Visitação até 3 de março, de 
quarta a domingo das lOh às 17h. Terças 
das lOh às 2Ih. Segundas fechado.

'

- - - /i- —
ZERO HORA/Terça-feira, 5 de fevereiro de 1991
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□ Intérprete campeiro por excelên
cia, José Cláqdio Machado está 
lançando o disco "Cantar Galponei- 
ro", terceiro LP solo de sua carreira. 
Página central

□ O "Caminhão do faustao" está 
de novo em Porto Alegre e desta 
vez ganhou adesão de ambulan
tes, que vendem os vales-postais 
do sorteio de domingo. Página 2

Porto Alegre, 
Quarta-feira,

. 6 de fevereiro de 1991

Beleza do papel como matéria-prima
papel, utilizado e explora- 

y í ldo nas mais diferentes téc- 
«IjS nicas, é o tema da exposi- 

ção que o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul apresenta 
até início de março na Galeria II 
e Pequena Galeria. Intitulada 
Três Procedimentos em Papel, a

Três artistas de S. Paulo mostram no Margs obras que
utilizam o papel como matéria-prima e não apenas como base

para desenho, pintura ou colagem. São mais de 70 trabalhos,

taspauilsta^Beraidá^Aitenfewerj resultad° de uma pesquisa sobre os recursos do material
Marcelo Villares e Vera Rodri
gues. Cada qual com a sua visão, 
e utilizando recursos visuais pou
co comuns com resultados dife
rentes, o papel é trabalhado de 
maneira variada, deixando trans
parecer em cores e texturas a 
potencialidade da matéria-prima.

Dono de um traço abstrato, o 
ex-arquiteto Marcelo Villares, 
hoje dedicado exclusivamente à 
arte, revela a harmonia das cola
gens que se fundem depois de 
prontas separadamente. 6 resul
tado é uma composição visual 
com muito cinza, preto e bran
co. “Utilizo tinta acrílica e ainda 
uma mistura de massa e pó de 
serragem sobre o papel”, define 
Marcelo. A criação se dá aos 
poucos, sem ter em mente um 
projeto preconcebido. “No final, 
ordeno os pedaços produzidos e 
chego a um todo uniforme”, re
vela.

i
I

■

O artista não rotula o resulta
do, e também não consegue iden
tificar em uma palavra que men
sagem quis dar. Sabe apenas que 
valoriza a celulose, trabalha so
bre os recursos do papel para ma
terializar a inspiração, em um 
desdobramento de cores, formas 
e planos.

Grupo:
Beralda,
Marcelo e
Vera estão
expondo no
Museu de

alusão ao cósmico, galático, en- — usando colagem, pastel oleoso,
As grandes “formas” obtidas 

por Vera Rodrigues chamam a 
atenção para a irregularidade e 
ineditismo de um trabalho em 
papel industrial, que sugere ele-

grafite, lápis de cor, carvão, gessoquanto o marrom, os tons de cin
za e as cores de semente identifi- e outras técnicas”, comenta Be-
cam as cascas de árvore, os ouri
ços e os elementos naturais. “É o

ralda.
Depois da produção pronta, o

resultado do contato com o mate- 
mentos e ações da natureza. Não rial, um tipo de quebra-cabeça 
são pinturas nem desenhos, como 
ela mesma diz, mas um misto 
de superposição e interfusão de 
papéis, rugosidades e interferên
cias concretas na superfície — por Beralda Altenfelder, o desta- 
esgravatados, cortes, buracos e que é para as infinitas possibilida- 
rasgões. “O que me atrai é a al
quimia do papel”, salienta'.

Com uma aparência orgânica, 
o trabalho feito em resina acrílica 
e pigmentos busca retratar con
chas, pedras e frutos. O azul in-

resultado foi naturalmente dividi
do em quatro séries (pedra, linha,

que se compõe após todas as in- água e terra), mais para facilitar a
terferências, até se chegar à apa- identificação dos desenhos atra-
rência final”, resume. vés do aspecto final do que para

Nos 50 desenhos apresentados estabelecer diferenças rígidas en
tre o trabalho. Cada qual com as
suas tonalidades e recursos pró-

des de criação acerca de um úni- prios.
co tema: o cão. “Em pouco mais A exposição pode ser vista até
de um ano retratei das mais di- o dia 3 de março, das lOh às 21 h
versas maneiras uma figura esco- nas terças-feiras, e das lOh às 17h
lhida — que neste caso foi o de quartas a domingos. O Margs
cachorro, mas que podería ter 

tenso de uma das “formas" faz sido qualquer outra forma ou ser
fica na Praça da Alfândega,

Plasticidade: papel pode ser material expressivos/n°.
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Três Procedimentos Sobre o Papel. Cole
tiva dos artistas paulistas Beralda Altenfelder, 
Marcelo Villares e Vera Rodrigues, num total 
de setenta trabalhos envolvendo diversas téc
nicas de desenho, pintura e colagem, todos re
centes. Beralda trabalha com tinta acrílica, ' 
carvão, grafite e outros materiais, utilizando 
simultaneamente recursos gráficos e pictóri
cos. Villares realiza colagens evidenciando 
um desdobramento de formas, planos e cores, 
além da aplicação da tinta acrílica. Já Vera 
Rodrigues produz texturas, matérias e relevos 
com o uso de resina acrílica e colagem sobre 
papel. Até 3 de março no Museu de Arte de 
Porto Alegre, Margs, Praça da Alfândega, 
s/n.°, tel. 27-2311, com visitas das lOh às 
17h, de terça a domingo, e até as 21h, nas 
quartas-feiras.

VEIA RG DO SUL, 20 DE FEVEREIRO, 1991
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