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JTJHA TAMMENPÃÍI

Nasceu em Vaasa, Finlândia1959

Membro da Associação dos Artistas Gráficos Finlandeses

Estudos

Autodidata

Exposições Individuais

Biblioteca Municipal da Cidade de Vaasa, Finlândia 

Galeria Ackerman, Helsinque, Finlândia 

Museu de Arte, Vaasa, Finlândia 

FIAP, Paris, França

Galeria Bronda, Helsinque, Finlândia 

Galeria Harmonia, Jyvâskylâ, Finlândia 

Galeria Bronda, Helsinque, Finlândia 

Galeria Saskia, Tampere, Finlândia 

Doktor Glas, Estocolmo) Suécia 

Museu VSinõ Aaltonen , Turku, Finlândia 

Galeria de Arte Amy, Vaasa, Finlândia 

Galeria Bronda, Helsinque, Finlândia 

Malaspina, Vancouver, Canadá

1981

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Exposições Coletivas

419 Exposição Anual de SKJL, Voipaala, Finlândia 

Exposição Internacional de Jovens Gráficos, Vaasa, 

Finlândia

Exposição Governamental, Museu de Arte de Pori, Fin

lândia

1979

1980,82,84

1981

1982,84,85

86,87 Exposição Anual da Associação dos Artistas da Finlãndi; 

Helsinque, Finlândia

79 Exposição Internacional de Artes Gráficas, Frechen, 

RFA

Exposição de Jovens, Helsinque, Finlândia

Exposição Governamental, Museu de Arte de Lappeenranta

Finlândia

1983

1984

*
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Mitos g Formas da Finlândia, Bruxelas, Bélgica 

Festival Internacional da Juventude, Aberdeen, Escócia 

103 Exposição Internacional Independente de Gráficos, 

Kanagawa, Jokohama, Japão

73 Bienal Internacional de Humor e Sátira nas Artes, 

Gabrovo, Bulgária

103 Trienal Internacional de Artes Gráficas Originais,

Grenchen, Suíça
Bienal de Õland, Suécia

"SAMPO", Exposição Especial, Helsinque, Finlândia 

Grande Prêmio - Museu de Arte de Sinebrychof, Helsin

que, Finlândia 

83 Bienal 

Fredrikstad, Noruega 

Annual Hanga - 86, Tóquio, Japão

83 Exposição Internacional de Artes Gráficas - 86, 

Frechen, RFA

93 Bienal Internacional Inglesa de Gravura, Bradford, 

Inglaterra

13 Bienal Internacional de Gravura - 87, Campinas, 

Brasil

33 Trienal Européia de Gravuras, Grado, Itália 

173 Bienal Internacional Gráfica, Ljubljana,Iugoslávia 

Exposição Governamental, Helsinque, Finlândia 

83 Bienal Internacional de Humor e Sátira nas Artes, 

Gabrovo, Bulgária

83 Trienal Gráfica, Talin, Estônia

93 Bienal Internacional de Humor e Sátira nas Artes, 

Gabrovo, Bulgária

1984

1985

1986

Internacional Norueguesa de Gravura,

1987

1989

Museus e Coleções

Museu de Nelimarkka, Finlândia

Museu de Renlund, Finlândia

Museu de Pohjanmaa, Finlândia

Museu de Arte Moderna de Tampere, Finlândia

Museu de Arte de Turku, Finlândia

Museu deVãinõ Aaltonen, Turku, Finlândia

Casa de Humor e Sátira, Gabrovo, Bulgária

Foyer Internacional de Acolhimento, Paris, França



Juba Tammenphh con11 nuaçao *

Fórum de'Nordland, Suécia 

Município de Linkôping, Suécia

Museu Contemporâneo de Artes Gráficas, Fredrikstad, Noruega 

Sigma, Escritório de Arte, Campinas, Brasil

Prêmios

Prêmio e Medalha - 7§ Exposição Internacional de 

Artes Gráficas, Frechen, RFA

Prêmio - Exposição Internacional de Jovens Gráficos, 

Vaasa, Finlândia

Prêmio do Governo em Artes Plásticas, Finlândia 

Prêmio - 1§ Bienal Internacional de Gravura - 87, 

Campinas, Brasil

1o Prêmio - 8§ Bienal Internacional de Humor e Sátira 

nas Artes, Gabrovo, Bulgária

1983

1984

1986

1987
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Pyhimyksen seuralainen — The Companion of a Saint 1988 
Guassi — gouache 69x95 cm



PAKENEVAT NÀYT

Juha Tammenpããn viimeaikainen tuotanto 
on sisããnpãinkããntynyttã, tãynnã mysteerioi- 
ta ja kuvakertomuksia elãmisen ilmiõistâ. Hã- 
nen guassejaan ja grafiikkaansa leimaa nyt mil- 
tei ortodoksinen tunnelma: hãmãrien valojen ja 
suitsukkeiden tuoksu. Edellisistã nãyttelyistã tutut 
koukeroiset ihmisfiguurit sekã outojen elãin-kasvi 
ristisiitosten laumat kansoittavat taiteilijan teok-
sia.

Muutamien tõiden nimet viittaavat uskonnol- 
liseen sisãltõõn (Pyhimyksen seuralainen, Bos- 
porin arkkienkelit ja Marttyyrikalenteri) samoin- 
kuin maalausten taustojen puhuttelevat vãrií, 
jotka jo sinãnsã luovat avaruudellisen vastakoh- 
dan maallisille mysteerinãytelmille. Tarkemmat 
tulkinnat ovat sitten taas nãkijãn ja kokijan va- 
rassa. Teoksessa Pyhimyksen seuralainen en- 
kelimãinen tumma hahmotelma saa vastakoh- 
dakseen kirjavan ja kirkkain vãrein maalatun 
"kuningaskalastajan". Jos seuraa tulkinnallis- 
ta ajatuskulkua, voi vãittãã, ettã pyhimyben to- 
muttunut hahmo on viesti menneisyydestã ja lin- 
tu viela tãmãn hetken realiteetti. Tãllã tavoin 
mietittynã teos olisi ironinen versio Pyhãn Fran- 
siskuben laupeudesta ja hyvyydestã. Historian- 
kirjoitusta hieman muuntaen: linnuí pesivat ja 
kisailivat pyhãn miehen viitassa.

Marttyyrikalenteri on figuureineen ja yksi- 
tyiskohtineen kuin kellotaulun muotoon jãsen- 
nelty kokonaisuus, josta puuttuvat vain viisarit. 
Marttyyrikalenteria katsoessa ei tarvitse ava- 
ta kuin pãivãn lehti ja tavata kuinka monta pik- 
kumarttyyria esimerkibi Iranin ja Irakin sota on 
jãlleen tuottanut mannaiseen taivaaseen.
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Savuova hylkeenrasvalamppu — The Smoking Seal Blubber Lamp 1987 
Guassi — gouache 45x60 cm



Tammenpãán tõihin pãtee kuitenkin vanha 
esteettinen lauselma: taidetta ei voi lãhestyã 
jãrjen avulla vaan nãkõaistin vãlityksellã. Tai- 
deteokset ovat tunteiden vãlittõmiã toteutuksia 
kuvallisin keinoin.

Uusissa kuvissaan taiteilija on omaksunut 
tietynlaisen perusasenteen: tõissã on vãlittõ- 
myyttã ja vilpittõmyyttã, avoimuuden aikaa. 
Siksi myõs Tammenpãán monikerroksisuus on 
hámããvãã. Vaikka taiteilija on selvãsti intimis- 
ti, on tulobena ajallisesti liikkuvia teossarjoja, 
jotka kumminkin ankkuroituvat nykyhetkeen. Eh- 
kã tãhãn lõytyy selitys siitã, etteivãt Tammen- 
pããn ihmis-elãin-kasvihahmot ole klassisessa 
mielessã mitenkããn kauniita. Pikemminkin ne 
ovat rujoja, irvailevia ja monessa mielessã pel- 
kãstããn "tyhmãn nãkõisiã". Sanalla sanoen: 
kãrsiviã. Toisaalta tekninen toteutus on herkkãã 
ja runollista samoin kuin maalausten ja graa- 
fisten vedosten perustunne. Ahdistuneisuuden 
vastapainoksi taiteilija vyõryttãã koko iloluon- 
teisen osaamisensa. Peruskaavio on sukua hy- 
vãn ja pahan taistelulle.

Kun vertaan tãtã kirjoitustani parin vuoden 
takaiseen tekstiini llon ja surun juhlat, on muu- 
tos selvã: mietteliãs suru on astunut etualalle, 
humoristinen ja kepeã aines on jããnyt sivum- 
malle. Mããrittelemãtõn yksinãisyyden tunnel- 
ma viivãhtãã taiteilijan meriaiheisissa kuunari- 
ja prikikuvissa. Suorassa horisontissa pysytte- 
levãt laivattuovat mieleen Lentãvãn hollantilai- 
sen perusteeman: kadotetun ja menneisyyteen 
pysãhtyneen ja kumminkin alati pakenevan 
nãyn.

Ahti Susiluoto
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Spitaalin pelko — The Fear of Leprosy 1988 
Etsaus + akvatinta — etching 28x40,5 cm
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Perhosen majatalo — The Butlerfly's Inn 1988 
Etsaus + akvatinta — etching 22,5x39 cm



FLEEING VISIONS

The recent production of Juha Tammenpãã 
is introversive, full of mysteries and images of 
lifes phenoména. His gouaches and etchings 
now reflect a Greek orthodox atmosphere: dim 
lights and fragrance of burned incense. The 
crumpled human figures and flocks of strange 
flora-fauna crossbreeds, familiar from his previ- 
ous exhibitions, populate the works of the artist.

Some of the titles indicate religious contents 
(The Companion of a Saint, The Archangels 
of Bosporus and The Calendar of Marfyrs) so 
do the appea; ;g colours of the backgrounds 
which in them:-* ves create a galactic antithe- 
sis to the earthí / mystery plays. The more ac- 
curate interpreiations depend on the specta- 
tor and how he experiences the works. In the 
Companion of a Saint a dark shape looks like 
an angel and gets as counterpoint a multi- 
coloured bird. Following the line of interpreta- 
tion, you could suggest that the dusty figure 
is a message from the past and the bird the 
reality of today. If you think like this the work 
appears as an ironic version of the charity and 
goodness of St. Francis. Slightly adepting the 
history: Birds were nesting and frolicing in the 
cloak of the saint.

The Calendar of Martyrs is outlined with im
ages and details like a clock, only the hands 
are missing. Looking at this painting you are 
reminded of today's newspaper telling one 
about the many little martyrs of the Iraqian — 
Iranian war ascending the glory of heaven.

As to the production of Tammenpãã the old 
esthetic sentence is still valid: You cannot app-
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Bosporin arkkienkeli — The Archangel of the Bosporus 1988 
Guassi — gouache 63,5x79 cm



roach aríthrough the intellect butthrough visual 
perception. Works of art are the self-fulfilment 
of feelings by the means of images.

In his recent paintings the artist adapts a 
certain basic attitude: works are spontaneous 
and candid, open-hearted. That is why the 
multilevelness in his works is so confusing. The 
artist is distinctly an intimist, still the result is a 
series of works flowing in the time, yet anchored 
in today. The explanation might be found in the 
fact that his creatures with human-fauna-flora 
features are by no means classically beautiful. 
On the contrary they look malformed, 
grotesque and in many ways just stupid. In one 
word: suffering. On the other hand his techni- 
cal accomplishment is sensitive and poetic as 
is the basic feeling in both his gouaches and 
prints. As a counterpoint to his agony the ar
tist shows off his cheerful skills. The basic pat- 
tern is related to the fight between good and 

evil.
When comparing this text with the one I 

wrote two years ago "The Feast of Joy and 
Sorrow", there is an obvious change: a con- 
templative sorrow has stepped to the front, the 
humouristic and easy elements staying aside. 
The indefinable atmosphere of lonelines stays 
in his marine pictures of schooners and brigs. 
Ships staying immobile on the horizon remind 
one of the main theme in the Flying Dutchman: 
the lost Vision at a standstill in the past, still 
constantly fleeing.

Ahti Susiluoto

Translation: Kaisu Rehbinder
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Puoskarin tyttãret — The Daughters of a Quack 1987 
Etsaus + okvatinta — etching 21,5x27,5 cm



JUHA'TAMMENPÀÀ, syntynyt — born 1959 Vaasa

Itseoppinut — Autodidact

Suomen Taidegraafikot ry:n jãsen — Member of the Association of Finnish Graphic Artists

YKSITYISNÃYTTELYT - ONE MAN EXHIBITIONS

1981 Vaasan kaupungin kirjasto, Vaasa
1983 Galerie Ackerman, Helsinki
1984 Vaasan Taidehallí, Vaasa 

FIAP, Pariisi
1985 Galleria Bronda, Helsinki
1986 Galleria Harmonia, Jyvãskylã 

Galleria Bronda, Helsinki
1987 Galleria Saskia, Tampere 

Doktor Glas, Tukholma 
Wãinõ Aaltosen museo, Turku

1988 Galleria Art Amy, Vaasa 
Galleria Bronda, Helsinki

YHTEISNÃYTTELYT - GROUP EXHIBITIONS

1979 SKJLn 41. vuosinãyttely, Voipaala
1980 Kansainvãlinen Nuorten Grafiikan nãyttely, Vaasa -80, -82, -84
1981 Valtakunnan nãyttely, Porin taidemuseo
1982 STSrn vuosinãyttely -82, -84, -85, -86, -87, Taidehalli, Helsinki
1983 The 7. International Exhibition of Graphic Art, Frechen, BRD
1984 Nuorten nãyttely, Helsinki

Valtakunnan nãyttely, Lappeenrannan Taidemuseo 
Mythes et Formes de Finlande, Bruxelles, Belgia 
International Youth Festival, Aberdeen, Skotlanti 
The lOth International Independents Exhibition of Prints in 
Kanagawa, Yokohama, Japani

1985 The 7. International Biennial of Humour & Satire in the Arts, Gabrovo, Bulgaria 
The 10. International Triennal of Original Graphic Prints,
Grenchen, Sveitsi, õlands Biennal, Ruotsi 
"SAMPO", STG:n juhlanãyttely, Helsinki

1986 GRAND PRIX — Sinebrychofin Taidemuseo, Helsinki
The 8. Norwegian International Print Biennial, Fredrikstad, Norja 
The Hanga Annual '86 Tokyo, Japani
The 8. International Exhibition of Graphic Art -86 Frechen, BRD 
The 9. British International Print Biennial, Bradford, Englanti

1987 The 1. Bienal Internacional de Gravura -87, Campinas, Brasília 
The 3. European Triennal Exhibition of Engravings, Grado, Italia 
The 17. International Graphic Biennal, Ljubljana, Jugoslavia 
Valtakunnan nãyttely, Helsinki
The 8. International Biennal of Humour & Satire in the Arts, Gabrovo, Bulgaria

PALKINNOT - PRIZES

Palkinto ja mitali, 7. International Exhibition of Graphic Art -83, Frechen.
Palkinto, 3. Kansainvãlinen Nuorten Grafiikan Nãyttely -84, Vaasa.
Valtion kuvataidepalkinto 1986 — State award 1986.
The 1. Bienal Internacional de Gravura -87, Campinas, Brasília.
I. prize, The 8. International Biennal of Humour & Satire in the Arts, Gabrovo, Bulgaria -87 (Prints).

MUSEOT JA KOKOELMAT - MUSEUMS AND COLLECTIONS

Amos Andersonin Taidemuseo, Eduskunta, Helsingin kaupungin 
taidemuseo, Joensuun taidemuseo, Kuntsin Sããtiõ, Nelimarkka 
museo, K.H. Renlundin museo, Pohjanmaan museo, Tampereen 
Nykytaiteen museo, Turun Taidemuseo, Wãinõ Aaltosen Museo, 
SKOP, Suomen Pankki, Suomen valtio, Wihurin Sããtiõ, KERA=n 
kokoelmat, Alavuden, Espoon, Hãmeenlinnan, Jyvãskylãn, Kot- 
kan, Kouvolan, Mikkelin, Naantalin, Raision, Rovaniemen, Seinã- 
joen, Vaasan ja Vantaan kaupunkien kokoelmat, Frechen, BRD, 
Kõln, BRD, Grenchen, Schweiz, Foyer International d'Accueil, 
Paris, France, House of Humour & Satire, Gabrov, Bulgaria, Vãs- 
terbottens Lãns, Landsting, Norrlands Lãns landsting, Linkõpings 
kommun, Ruotsi, Museum of Contemporary Graphic Art, Fred
rikstad, Sigma Escritório de Arte, Campinas, Brasília.
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MOSTRA
FINLÂNDIA

Para o mês de 
março, o Museu de 
Arte do Rio Grande 
do Sul já tem parte 
da programação 
confirmada. Mostra, 
pela primeira vez no 
Estado, trabalhos ar
tísticos da Finlândia 
e expõe obras da es
cultora Eleonora Fa-
bri.
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inlândia: um dos trabalhos em exposição no Margs

NOTAS
★ Hoje, na Galeria I, do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, será 
aberta a mostra Imagens da Finlân
dia, com aquarelas, telas e desenhos 
de três artistas finlandeses: Juha 
Tammenpàà, Lasse Kempas e Simo 
Hannula. No total são 37 obras dos 
mais expressivos artistas contempo
râneos que representam diferentes re
giões. Colaboração da Embaixada da 
Finlândia, com apoio do consulado.
★ Na Pequena Galeria do Margs, 

a partir de 12 de março, vão estar 
expostas as instalações em grandes 
dimensões de Leonora Fabre. O ma
terial mais usado são troncos de árvo-

a arte da Finlândia
□ Branquinha e lngo Hertz, representan
tes da Finlândia, recebem juntamente 
com Miriam Avruch, amanhã à noite, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
para a abertura da mostra Imagens da 
Finlândia com trabalhos dos artistas Simo 
Hanula, Lasse Kempas e Juha Tammen- 
pãã.

re.

rtnr-.ru- ^ . >. « - jrjí.--:
Jornal: ,-CoyigLícl

Data:.
Página: — -.-.A?Arte finlandesa no Margs

A Galeria 1 do Margs (Pça. da Alfândega, s/n°) 
inaugura, às 19h, a exposição “Imagens da Finlân
dia”. São 37 obras dos artistas finlandeses Juha 
Tammenpaa, Lasse Kempas e Simo Hunnula, re
presentando diferentes regiões e gerações das artes 
visuais daquele país.

■ <~x?a:Xvvyrt^-uA dex.

De Simo Hannula
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□ 2ZEROHOR A/Quarta-feira,/3 de fevereiro de 1991 t |

abertura-
Divulgaçào/ZH

ZAS-TRÁSANOTE LES ENFANTS DU PARADIS VERÃO
Realizado por Marcei Carné em 1945, Les 

Enfants du Paradis foi considerado o melhor 
filme francês do século, por um júri de 600 
especialistas. O anúncio foi feito por Roman 
Polansky e Catherine Deneuve, durante uma 
cerimônia no Teatro Zenith, de Paris, à qual 
assistiu, emocionado, emocionado, Marcei 
Carné, hoje com 81 anos. A lista dos dez 
melhores filmes feitos na França neste século ** 
inclui ainda A Grande Ilusão (Jean Renoir,
1937), A Bout du Soufflé (Jean-Luc Godard!
1959), Casque D’Or (Jacques Becker, 1951),
La Regle de Jeu (1939, Jean Renoir), As QFRDflNn 
Férias do Senhor Hulot (Jacques Tati 1953) wLWylliU vUIYIlIYIUKM

«IWbSSSÍ aniversário com arte
Fera (Jean Cocteau, 1946) e Providencp O Hotel Serrano, em Gramado, comemora seus 15 
(Alain Resnais), classificado como o melhor anos com a inauguração de um projeto cultural. Mensal- 
filme feito no país nos últimos quinze anos mente-0 hotel vai realizar exposições de arte em sua sala de

:' estar. O artista que abre a série de-mostras é Enio. Fritsch, 
que expõe até 22 de fevereiro. Está radicado em Gramado 
há dez anos e usa a natureza como inspiração para suas 
esculturas em madeira e alumínio.

NAAmanhã, 
19h30min, na CCMQ (Rua 
da Praia 736), mesa-redon
da de estudos literários com 
os conferencistas Mozart 
Leitão (jornalista), Ubiratan 
Porto e Nelson Facchinelli 
(poetas). Entrada franca. 
Promoção da Sociedade dos 
Poetas Vivos da Casa do 
Poeta Rio-Grandense de 
Porto Alegre.
★ ★ ★ A atriz Denize Ba- 
rella estará realizando de 18 
a 22 de fevereiro, no Institu
to Goethe (24 de Outubro 
112), o Curso Básico de Tea
tro. As aulas serão das 
14h30min às 18h30min. Ida
de mínima de 15 anos. Maio
res informações pelo fone 
31-1729.
★ ★ ★ De 15 a 28 de feve
reiro, a artista Lia Mena 
Barreto vai ministrar o curso 
Pesquisa com Materiais In
dustriais na Oficina de Artes 
Visuais, da Casa de Cultura 
Mário Quintana. As aulas 
estão programadas para das 
17h às 21h30min, de terças a 
sextas-feiras, sendo dirigidas 
a alunos de 18 a 30 anos. 
As inscrições devem ser fei
tas na central de informa
ções da Casa de Cultura (An- 
dradas 736).

★ ★ ★ às □ O novo filme de Evgueni Ev- 
tushenko, Os Funerais de Stalin, 
já está em exibição em Moscou. 
Baseado em um livro do próprio 
poeta e cineasta, o título do filme 
se refere a um episódio presencia
do por Evtushenko: a morte de 
dezenas de pessoas, pisoteadas 
durante a aglomeração para ver o 
corpo de Stalin, em 1953. “Stalin 
continuou matando mesmo de
pois de morto”, disse Evtushen-

PRAÇA
A Secretaria Mu

nicipal de Cultura e 
a Empresa Porto-A- 
legrense de Turismo 
promoverão, a partir 
de sexta-feira, uma 
programação artísti
ca que reunirá gru
pos locais de diferen
tes segmentos cultu
rais na Praça da Al
fândega. Trata-se do 
Verão na Praça. A 
iniciativa proporcio
nará lazer e cultura 
para quem não tem 
possibilidade de pas
sar as férias fora da 
cidade e se estenderá 
até Io de março, 
com início sempre às 
18h30min. Só não 
haverá programação 
para os dias 17 e 24, 
domingos. Para a 
abertura, dia 15, está 
prevista a apresenta
ção de três grupos na 
Noite do Choro. A 
iniciativa tem patro
cínio do Shopping 
Center Praia de Be-

l Saiamandra escultura de Enio Fritsch

ko.
□ Com 27 anos, Johnny Depp, 
um ex-roqueiro de uma banda 
pós-punk, está se transformando 
em um novo sex Symbol de 
Hollywood, graças a seu sucesso 
em série de TV 21 Jump Street, 
popular nos EUA. Ele já tra
balhou em Cry Baby, de John 
Waters, em Platoon, de Oliver 
Stone, e Edward Scissorhands, de 
Tim Burton.
- O diretor norte-americano 
Steven Soderbergh, que conquis
tou a Palma de Ouro no Festival 
de Cannes de 1989, com seu filme 
sexo, mentiras e vídeo-teipe, está 
rodando em Praga uma obra so
bre o escritor tcheco Franz Kaf- 
ka. O papel título é interpretado 
por Jeremy Irons.

L7MARGS
MOSTRA
FINLÂNDIA MOMENTOS DO 

ROCKPara o mês de 
março, o Museu de 
Arte do Rio Grande 
do Sul já tem parte 

programação 
confirmada. Mostra, 
pela primeira vez no 
Estado, trabalhos ar
tísticos da Finlândia 
e expõe obras da es
cultora Eleonora Fa-

Mutuca será o próximo convidado da série Mo
mentos do Rock, promoção da Casa de Cultura 
Mário Quintana, na próxima terça-feira, dia 19, às 
18h30min, no Centro de Convenções. Cantor, com
positor, especialista em rock and roll, Mutuca possui 
algumas raridades em sua coleção de discos. O tema 
de sua palestra é “Anos 50: o início do Rock”, onde 
desfilarão Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry 
e muitos outros. A abertura da série foi com Julio 
Reny. A CCMQ fica na Rua dos Andradas 736, e a 
entrada é franca.

da

Carné:
monstro 
sagrado do 
cinema francês

um

bri. Ias.

televisão
Folus Arquivo/ZH

Começa hoje 

minissérie de 

mistério

O Canal 7 lança hoje, às 23h30min,
uma minissérie inédita, o melodrama
gótico Anjo Negro (The Dark Angel),
com Peter 0’Toole. E o 4 apresenta a

última semana de Os Filhos do Sol

TIARAJU BROCKSTEDT po para a filha. Oprimida por seu 
silêncio e pelo tratamento cruel de 
sua governanta francesa (Jane La- 
potaire), Maud torna-se cada 
mais obsecada pelo retrato de seu 
tio Silas. Suas fantasias solitárias 
são ainda mais estimuladas quando 
fica sabendo que Silas nunca con
seguiu se livrar das alegações de 
um crime não solucionado, e que 
está afastado da sociedade por de- 
pravação e uso de drogas. Maud 
toma seu partido, convencida de 
que as acusações contra ele nada 
mais são do que mexericos e boatos 
de desocupados.

Editoria 2" Caderno/ZH

Numa rara aparição na TV, 
Peter 0'Toole é o protago
nista de Anjo Negro, drama 
inglês que mistura suspense, 

mistério e horror em três capítulos, 
e que o Canal 7 exibe de hoje a 
sexta-feira, em três capítulos. Ver 
são da obra Unçle Silas, de Sheri- 
dan Le Fanu, Anjo Negro mostra o 
confronto entre a inocência 
corrupção num cenário de deca
dência da pequena nobreza vitoria
na, tendo como eixo central a figu
ra enigmática de Silas (0'Toole), 

homem que desperta suspeitas 
sobre seu caráter, mas que conquis
ta a admiração e a confiança de sua 
jovem e ingênua sobrinha, de 
quem passa a ser tutor.

A linda Maud Ruthyn (Beaty 
Edney) mora com seu pai idoso e 
viúvo, na magnífica mansão 
Knowl, em Derbyshire. Apesar de 
rico e bem sucedido, seu pai Austin 
leva uma vida de reclusão, medi
tando sobre a frustração de 
carreira política, e tem pouco tem-

vez

e a

um Com a morte do pai, Maud 
herda uma imensa fortuna, 
uma estranha cláusula no testa
mento estabelece que a jovem deve 
ficar sob a tutela de seu tio e que 
sua fortuna irá para ele caso ela 
morra antes dos 21 anos. Apesar de 
todos os insistentes apelos do resto 
da família, Maud está determinada 
a cumprir os desejos do pai e 
provar que sua confiança em Silas 
é justificada, mas com o passar do 
tempo, depois de acontecimentos

Suspense: Peter 0'Toole é um tio misterioso na 
TVE

tStrela: a inglesa Beaty Edney é uma das 
presenças de “Anjo Negro”mas

inquietantes, ela será forçada a Rolfe, Barbara Shelley e Simon Manchete com base na história de
questionar seu próprio julgamento. Shepherd. Eloy Santos e Walcyr Carrasco. O

D . _ , nn„ , . . . U,.TÍ111A momento final da minissérie é a
inoo° a a°\ra ^°n^reSl^e MISTÉRIO — A revelação do transformação de Hiram em extra-
1988, Anjo Negro ioi dirigida por mistério da pedra de ojana é o terrestre para seguir sua bem ama-
Peter Hammond com base num ro- segredo principal a ser revelado da Inti no cosmos. A minissérie foi
teiro de Don MacPherson. No nesta última semana de exibição da
elenco aparecem ainda Tim Wood- minissérie Os Filhos do Sol, Canal
ward, Alan MacNaughtan, Guy 4, 22h30min, produção da Rede Brasil.

gravada em Machu Pichu, no Pe
ru, e em São Tomé das Letras, no

sua


