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A Associação Rio-grandense de Artes Plásticas Fran
cisco Lisboa promove, de 9 a 29 de agosto, no 
MARGS, o seu 16° salão de artes. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 21 de julho, no Núcleo de 
Acervo e Exposições do museu. A seleção em várias 
modalidades, é aberta a todos os artistas interessados.

Efycstíçáct lcn%f*cAÁrÍA4

16° Salão da Chico Lisbôa - Pinacoteca. Exposição das obras, em 
diversas técnicas de 48 artistas, selecionados entre os 184 inscritos 
do salão da Associação Chico Lisbôa. O primeiro prêmio (uma 
viagem de estudos na I tália, patrocinada pela Rever Intercâmbios) 
será anunciado na abertura do salão, dia 9, às 19h. Dentro do 
projeto Integração. De 09.08 a 29.08.



9 a 29 de agosto de 1993 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Porto Alegre - RS
O Salão de Artes Plásticas da Chico Lisbôa ô o principal evento promovido pela Associação Rio-grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisbôa, cuja primeira edição realizou-se em setembro de 1938, seguindo até a 14! edição em 1964. Em 
1991 a Associação Francisco Lisbôa reativou o Salão, que ocorreu em março de 1992 em dois espaços: no Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul/Sala de Selecionados, e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul/Sala Histórica. 
O evento é tradicionalmente voltado aos associados da entidade, e excepcionalmente neste ano será aberto a participação 
de todos os artistas interessados, visando as comemorações dos 55 anos da Associação, a completar em 09 de agosto 
d© 1993.

REGULAMENTO
da organizaçAo e realizaçAo
Art. 1» - A ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE ARTES FRANCISCO LISBÔA, promoverá o 16? Salão de Artes 

Plásticas da Associação Francisco Lisbôa, em conjunto com a "REVER Pesquisas, Projetos, Intercâmbios 
Culturais LTDA.", empresa cultural de capital privado, com sede em Porto Alegre-RS, juntamente com o apoio do 
Museu de Arle do Rio Grande do Sul/MARGS.

Art. 2® - 0 16? Salão da Chico Lisbôa será aberto dia 09 de agosto dq 1993, data em que a Associação Francisco Lisbôa 
completará 55 anos de fundação, ficando a mostra em exposição atô o dia 29 de agosto. ,

DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES
Art. 3® - O Salão estará aberto a participação de todo artista plástico interessada, e que efetue a inscrição conforme o 

indicado, e que pague a taxa de inscrição.
Parágrafo Único - Os associados da Associação Francisco Lisbôa, em dia com a tesouraria da entidade, estarão 
isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Art. 4® - O processo de seleção dos participantes será feito através da análise de dossiês (portfólios) organizados em 
pastas de formato único de 35x25cm, com folhas plásticas em seu interior, onde deverão ser colocadas, 
ordenadas, as seguintes documentações e informações:
1 - Solicitação, datilografada, datada e assinada pelo artista, cujo texto deverá ser: "Solicito à Associação

Francisco Lisbôa, inscrição no 16? Salão da Chico Lisbôa, e declaro estar de acordo com o seu regulamento";
2 - Como pagamento da taxa de inscrição, anexar cheque nominal à Associação Riograndense de Artes

Plásticas Francisco Lisbôa, no valor de Cr$ 350.000,00. Os associados da Chico Lisbôa deverão 
cópia da carteira de associado;

3 - Fotocópia da Identidade e do CPF, endereço completo e telefone para contato;
4 - Currículo artístico, datilografado, e que contenha somente as seguintes informações, na ordem: 

a) Nome artístico; b) Formação em artes plásticas; c) exposições individuais; d) exposições coletivas; e) 
outras atividades na área.

anexar

5 - Fotografias a cores, dimensões mínimas 10x 15cm, de no mínimo seis trabalhos executados a partir de 1991 
e disponíveis ao 16? Salão da Chico Lisbôa, dos quais no máximo quatro poderão ser escolhidos para 
participar da exposição, a critério da Comissão de Seleção e Premiação. Todas as fotografias deverão ser de 
trabalhos disponíveis ao Salão. As fotografias deverão ser acompanhadas de ficha técnica (titulo, materiais, 
técnica, data e dimensões) das obras, datilografadas abaixo das mesmas;
No caso de inscrição para as modalidades de performance e vídeo, apresentar ao invés das fotoqrafias. o(s) 
trabafho(s) gravado(s) em fita VHS;

7 - Cada participante só poderá se inscrever em uma das modalidades artísticas (seja inscrição individual ou
coletiva);

8 - Dossiês fora destas normas não serão analisados.
Art. 5® - Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades artísticas: escultura, pintura, gravura, desenho, cerâmica.

arte têxtil, fotografia, Instalação, objeto, performance, e vídeo artístico.
Art. 6® - A inscrição será individual ou coletiva.

§ 19" No caso de inscrição de trabalhos de autoria coletiva, o currículo a ser enviado no dossiê deverá ser o do 
grupo, e deverão ser cumpridas todas as noi mas do artigo 4?. O grupo deverá indicar à Associação Chico Lisbôa 
um representante, dentre os seus integrantes para representá-los no que for solicitado;
§ 2? - Trabalhos de inscrição coletiva não concorrerão ao 1 ? Prêmio.

Art. 7® - Para efetuar a inscrição, os dossiAs deverão ser entregues diretamente, de terças a sextas-feiras, das 14 às 17 
horas, ou enviadas para:
16o SALÃO DA CHICO LISBÔA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - Núcleo de Exposições e Acervo Praça da Alfândeqa s/n°
90010-150 Porto Alegre-RS y
parágrafo único - Os artistas que desejarem ter seus dossiês devolvidos via Correio, deverão anexar a este um 

^envelope previamente selado e endereçado ao próprio artista.
yArt. máximo para a inscrição do 16? Salão da Chico Lisbôa por entrega direta ou postagem será de 21 de julho

DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
Art. 9® - Os participantes do 16? Salão da Chico Lisbôa serão selecionados por uma comissão de Seleção e Premiação 

assim designada pela Associação Francisco Lisbôa:
ROBERTO SCHMITT-PRYM - Presidente da Associação Francisco Lisbôa, e artista plástico
RONALDO BRITO - Critico de arte, Professor de História da Arte na PUC/RJ e Estética na UNIRIO reside no
Rio de Janeiro
ARMINDO TREVISAN - Professor de História da Arte na UFRGS e Critico de arte 
CARLOS CARRION DE BRITTO VELHO - Artista Plástico

LU,Z DO AMARAL - Professor e Crítico de arte. Coordenador do Núcleo de Exposições e Acervo do 
M ARGS

Art. 10® - Após a seleção dos participantes a Associação Francisco Lisbôa entrará em contato com os artistas para 
procedimentos de remessa das obras para o local da exposição.
§ As obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostas;
§ 2» - No caso da obra necessitar de montagem especial, a Associação Chico Lisbôa marcará o dia e horário para 

y------- o artista montar o trabalho
(*rt- A Comissão de Seleção ePremiaçãodo 16° Salão da Chico Lisbôa concederá um rPrèmio/VIAGEM BOLSA DE
V---------J r?D r° perl0í° U"LméS’ ™E ART INSTITUTE OS FLORENCE - LorenzodeMedici, em Florença

ò < n Prôm,° será oferecido pela 'REVER Pesquisas, Projetos, Intercâmbios Culturais LTDA "
§ 1? - O Prêmio envolverá.

a) um dos cursos intensivos oferecidos pelo THE ART INSTITUTE OF FLORENCE - 
de'Medici, (com certificado);

b) passagem aérea POA - ROMA - FLORENÇA - ROMA - POA;
c) hospedagem no periodo.

a 2m° T ieJ7"0 Se,á '777'pessoal e intransferível, válido para o periodo de 1o a 30 de setembro de 1993 ou 
de02a3! deianeirode 1994. conlorme a opção do artista premiado
Prénün^n^^^H^1;1535, P,,0Íe'°?- lnle,câmbios Culturais LTDA.". responsabiliza-se pela execução do
anúncbdapremiaçãoquanc^^atwrturadoSaião ° P'emiad° 3 'r3'3r ^ 3 e"’P,eSa aPÓS °

Art15S- qAuan7dadequeeaSch.arCn:ceesPsá:oaÇâ° Me'’ÇÔeS ESP6daÍS ^ °S demais «**<*•"*•• ™
DA DEVOLUÇÃO DOS DOSSIÊS
Art. 13» - Os dossiês dos inscritos não selecionados serão devolvidos após 15 de agosto de 1993. e os dossiês rios 

artigo 7"ad°S deUOlVld°S apds 0 ence,,amen!o do Salão, nos mesmos dias e horários mencionados no

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 14»

6-

OS

Lorenzo
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A Associação Rio-grandense de Artes Plásticas Francisco 

de 9 a 29 de agosto, no Museu de Arte do Rio 

169 Salão de Artes Plásticas. As 

feitas até o dia 21 de julho, no núcleo

s/n9

Lisboa promove,

Grande do Sul, o 

inscrições podem ser 

de acervo e
Cep. 90010-150). Os trabalhos individuais ou coletivos podem

seu

exposições do MARGS (Praça da Alfândega,

escultura, pintura, gravura, 

têxtil, fotografia, instalação, 

vídeo artístico. A comissão de seleção

Ronaldo Brito, 

José Luiz

seguintes modalidades: 

desenho, cerâmica, arte 

objeto, performance e 

será formada por 
Armindo Trevisan, Carlos Carrion de Britto Velho e

ser nas

Schmitt-Prym,Roberto

do Amaral.
viagem/bolsa de estudos de 

Lorenzo de Mediei,
0 primeiro prêmio será uma

um mês no The Art. Institute Os Florence
Itália. Esse prêmio será oferecido pela Reverem Florença 

Pesquisas, Projetos, que participaIntercâmbios Culturais

da promoção neste ano.
0 salão é o principal evento da entidade e abre no dia 

A ediçãog de agosto, marcando os 55 anos da Chico Lisboa.
é. a primeira vez que a seleção éde 93 traz uma novidade-: 

aberta a todos os 

sócios.

****** maiores informações 
coordenador geral do evento, José Francisco Alves, tel.(051)

224-6927.

artistas interessados e não apenas aos

169 salão com osobre o

227-2311 e 22T8456 rama! 29
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.■ Estão abertas as inscri
ções do 16° Salão de Artes 
Plásticas da Associação 
Francisco Lisboa, no Margs. 
O período se encerra no dia 
25 de julho. O regulamento 
pode ser tirado no próprio 
Museu. O prêmio desta edi
ção será uma viagem a Flo- 
rença, Itália.
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SALÃO — Estão abertas, até 25 
de julho, as inscrições para a 16® 
edição do Salão de Artes Plásti
cas Chico Lisboa, programado pa
ra agosto. Neste ano, o Salão tem 
prêmio: uma passagem à Itália 
com estadia de um mês para cur
so financiado pela empresa Re-. 
ver, Intercâmbios Culturais Ltda. 
O regulamento pode ser obtido 
junto ao Margs, Instituto de Ar
tes da Ufrgs e Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre.
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Inscriçóes 

abertas para 

Saláo de 

Artes Plásticas
O 16'; Salão de Artes Plás

ticas, que será realizado de 
9 a 29 de agosto no Margs, 
já está com suas inscrições 
abertas. A promoçào é da 
Associação Rio-grandense 
de Artes Plásticas Francis
co Lisboa. Os trabalhos po
dem ser nas seguintes mo
dalidades: escultura, pintu
ra, gravura, desenho, cerâ
mica, arte têxtil, fotografia, 
instalação, objeto, perfor
mance e vídeo artístico. O 
primeiro prêmio será uma 
viagem/bolsa de estudos de 
um mês no “The Art Insti- 
tute of Florence” - Lorenzo 
de Mediei, em Florença, Itá
lia, prêmio oferecido pela 
Rever Pesquisas. Esta é a 
primeira vez que a seleção 
de trabalhos é aberta a to
dos os artistas, e não-so- 
mente aos sócios da entida
de. Chico Lisboa, que com
pleta os seus 55 anos de ati
vidade. As incrições podem 
ser feitas na Pça. da Alfân
dega. s n. - Margs.
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Abertas inscrições para 

o Salão Chico Lisboa
Já estão abertas as inscrições para o 16° Salão de 

Artes Plásticas Chico Lisboa, que terá como pri
meiro prêmio um curso intensivo de um mês no Insti
tuto de Arte de Florença, na Itália, incluindo pas
sagens aéreas e hospedagem. A seleção dos trabalhos 
será feita através de fotografias coloridas ou ví
deos pelo presidente da Associação Francisco Lisboa, 
Roberto Schmitt-Prym, pelo pintor Carlos Carrion de 
Britto Velho e pelos professores e críticos de arte 
Armindo Trevisan, Ronaldo Brito e José Luiz do 
Amaral. Ao contrário de edições anteriores, em que 
participavam apenas os associados da entidade, podem 
se inscrever todos os artistas plásticos. Os interessados 
devem procurar o Núcleo de Exposições e Acervo do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega s/n°). Serão aceitos trabalhos nas áreas de 
pintura, escultura, gravura, desenho, cerâmica, arte 
têxtil, fotografia, instalação, objeto, performance e 
vídeo-arte.
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A Associação Rio-grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa promove, 
de 9 a 29 de agosto, no MARGS, o seu 

Salão de Artes Plásticas. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 21 

■ de julho, no núcleo de acervo e 
exposições do museu. Os trabalhos 

individuais ou coletivos podem ser em pintura, escultura, 
gravura, desenho, cerâmica, arte têxtil, fotografia, instalação, 
objeto, performance e vídeo artístico. A seleção é aberta a 
todos os artistas interessados. O prêmio máximo, oferecido 
pela Rever, é uma viagem/bolsa de estudos de um mês em 
Florença, Itália, no The Art Institute Os Florence - Lorenzo 
de Mediei.

k fâSlí&SpLASTICp 16°
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inscrições podem ser feitas até 
21 de julho, no núcleo de 
acervo e exposições do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n? 
Cep. 90010-150).

Os trabalhos individuais ou 
coletivos podem ser nas se
guintes modalidades: escultu
ra, pintura, gravura, desenho, 
cerâmica, arte têxtil, fotogra
fia, instalação, objeto, perfo- 
ramance e vídeo artístico. A 
comissão de seleção será for
mada por Roberto Schmitt- 
Prym, Ronaldo Brito, Armin- 
do Trevisan, Carlos Carrion 
de Britto Velho e José Luiz do 
Amaral.

O primeiro prêmio será 
uma viagem/bolsa de estudos 
de um mês no The Art Insti- 
tute Os Florence — Lorenzo 
de Mediei, em Florença — 
Itália. Esse prêmio será ofere
cido pela Rever Pesquisas* 
Projetos* Intercâmbios Cnltur 
rais que participa da promo
ção neste ano.

O salão é o principal even
to da entidade e abre no dia 
9 de agosto, marcando os 55 
anos da Chico Lisboa. A edi
ção de 93 traz uma novidade: 
é a primeira vez que a seleção 
é aberta a todos os artistas in
teressados e não apenas aos 
sócios.

Maiores informações sobre 
o 16? salão com o coordena
dor geral do evento, José 
Francisco Alves, tel. (051) 
224-6927.16? SALÃO DE ARTES 

PLÁSTICAS DA ASSOCIA
ÇÃO CHICO LISBOA — A 
Associação Rio-grandense de 
Artes Plásticas Francisco Lis
boa promove, de 9 a 29 de 
agosto, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, o seu 16? 
Saíãó de Artes Plásticas. As
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SALÃO NACIONAL TEM INSCRIÇÕES PRORROGADAS
Foi adiado para 16 de agosto o prazo final de inscrições no 13 0 

Salão Nacional de Artes Plásticas do Instituto Brasileiro de Arte 
e Cultura da Funarte, que vai distribuir quase Cr$ 1,5 bilhão em 
prêmios, além de uma viagem ao exterior e outra pelo Brasil. A 
comissão julgadora já foi definida. Presidida pelo diretor do 
IBAC, Ferreira Gullar, vai contar com o diretor da Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, João Carlos Goldberg, o diretor 
do Museu de Arte Moderna do Rio, Marcos Lontra, e os críticos 
Aracy Amaral e Frederico Moraes. Podem concorrer artistas 
que tenham feito pelo menos uma exposição individual ou 
participado de duas coletivas. Os interessados devem mandar 
currículo e cinco fotos de trabalhos para os escritórios da 
Funarte no Rio (Rua da Imprensa 16, sala 715, CEP 20030-011).
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Dos 184 artistas inscritos para o 16. Salão de Artes Plásticas 
da Chico Lisboa, 48 foram selecionadas para a mostra que inau
gura no dia nove de agosto, entre eles Mairy Sarmanho, Eduardo 
Pires, Patrícia Sartori, Karin Paiva, Ruth Schneider, Aríete San- 
tarosa, Gaudêncio Fidelis, Achutti, Vagner Dotto e Celso Vitelli

3 oraal: _
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Assunto:_ :

SALÃO DA CHICO USBÔA TEM 48 SELECIONADOS
Será inaugurada no próximo dia 9, no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, a exposição com os 
trabalhos dos 48 artistas selecionados para o 16° Salão 
de Artes Plásticas da Associação Francisco Lisboa. 
Concorreram 184 artistas de Porto Alegre, Florianópo
lis, Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória e Belo Horizonte. 
Os escolhidos foram Plínio Bernhardt, Mairy Sarma
nho, Eduardo Haesbert, Cris Rocha, Fábio Jabur, 
Helena D‘Ávila, Mauro Nedeff, Paulina Eizirick, Rose 
Osório, Eduardo Pires, Marcelo Perrenoud, Antoni 
Matos, Herbert Schein-Bender, Patrícia Sartori, Guil- 
lermo A.C., Karin Paiva, Ligia Albrecht, Wanita Me
neses, Maria Helena Bernardes, Marta Penter, Ruth 
Schneider, Aríete Santarosa, Miriam Tolpolar, Gladis 
Geyer, Mariana Canepa, Rebeca Stumm, Beatriz Mo- 
retto, Neila Vieira, Aglaé Machado, Jane De Boni, 
Félix Bressan, Tuca Strangelin, Antonio Biurum, Stela 
Gazzaneo, Gaudêncio Fidélis, Marlene Bianchini, Chi
co Machado, Neusa Sperb, Aparecido Cirilo, Clarissa 
Frolich, Isabel Oliveira, Marta Berger, Leandro Selis- 
ter, Eurico Salis, Achutti, Eliane Santos Rocha, Vag
ner Dotto e Celso Vitelli. O primeiro prêmio será um 
curso intensivo de um mês no Instituto de Arte de 
Florença, na Itália, incluindo passagens e estadia.



: CcftZ& O òoJornal:----- ---------
Da, i a í— „.dJL.. I _—í? / <33
Página:_UL
A#a\3uato:___Ory. caU:zà&

DOMINGO, 1Q de agosto de- ,1993 — 19____

Salão Chico Lisboa 

tem selecionados
A retomada do Saláo de Artes Plásticas Chi

co Lisboa, que chega à sua 16? ediçáo no dia 
9 de agosto, provavelmente no Margs — a 
redução número de seguranças do museu po
de inviabializar o salão nesse loca! —, dá si
nais de projeção nacional. A avaliação é do 
presidente da Associação Rio-grandense de 
Artes Francisco Lisboa, Roberto Schmitt-Prym, 
ao anunciar os 48 selecionados — gaúchos, 
catarinenses, paulistas, cariocas e mineiros — com 89 obras. A novidade, como prêmio, 
uma viagem para estudos no The Art Institute of Florence, patrocinada pela Rever.

Entre pinturas, esculturas, desenhos e, pela primeira vez, fotografias, os selecionados 
foram Plínio Bernhardt, Mairy Sarmanho, Eduardo Haesbert, Cris Rocha, Fábio Jabur, 
Helena D’Avila, Mauro Nedeff, Paulina Eizirik, Rose Osório, Eduardo Pires, Marcelo Per- 
renoud, Antoni Martos, Herbert Schein Bender, Patricia Sartori, Guiliermo A. C., Karin

Paiva, Ligia Albrecht, Wanita Menezes, 
Maria Helena Bernardes, Marta Pen- 
ter, Ruth Schneider, Aríete Santarosa, 
Miriam Tolpolar, Gladis Geyer, Maria- 
na Capena, Rebeca Stumm, Beatriz Mo- 
retto, Neila Vieira, Aglaé Machado, Ja
ne De Boni, Féliz Bressan, Tuca Stran- 
gelin, Paulo Biurum, Stela Gazzaneo, 
Gaudêncio Fidelis, Marlene Bianchini, 
Chico Machado, Neusa Sperb, Apare
cido Cirillo, Clarissa Frolich, Isabel Oli
veira, Marta Berger,. Leandro Selister, 
Eurico Salis, Achutti, Eliane Santos Ro
cha, Vagner Dotto e Celso Vitelli.

Escultura de Gaudêncio Fidelis

Pintura de Eduardo Haesbert
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Será inaugurado na próxima 
segunda-feira o 16° Salão de Ar
tes Plásticas da Associação Chico 
LisbÔa. A exposição reúne, nas 
Salas Negras do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs), 89 
trabalhos em técnicas diversas — 
pintura, desenho, escultura, gra
vura e fotografia — assinados por 
48 artistas. Entre eles, Eduardo 
Haesbert, Eliane Santos Rocha, 
Guillermo A.C., Mairy Sarma- 
nho, Mariana Canepa, Miriam 
Tolpolar e Plínio Bernhardt. Eles 
foram selecionados entre 184 ins
critos de cidades como Porto Ale
gre, Curitiba, São Paulo, Rio e 
Belo Horizonte.

?

Miriam
Tolpolar
Litografia, 
gravura a partir 
de matriz de 
pedra

Guillermo
A.C.
Acrílico e PVA 
sobre tela

chimitt-Prym, o artista plástico do em setembro de 1938. Deixou
Carlos Carrion de Britto Velho e de ser realizado em 1964, sendo
os críticos Armindo Trevisan, Jo- retomado há dois anos. Esta é a
sé Luiz do Amaral e Ronaldo primeira vez em que o evento é

aberto a todos os artistas interes
sados e não apenas aos associados 

O Salão Chico Lisboa foi cria- da Chico Lisboa.

Na noite de abertura, deve 
ser divulgado o nome do grande 
vencedor. O prêmio, oferecido 
pela empresa Rever Intercâm
bios, é uma bolsa de estudos de 
30 dias para o Instituto de Ar
tes de Florença Lorenzo de Me
diei, na Itália, incluindo hospe
dagem e passagens aéreas de ida 
e volta. A comissão de seleção 
pode conceder ainda menções es
peciais na quantidade que jul
gar necessária. Fazem parte da 
comissão o presidente da Asso
ciação Chico Lisbôa, Roberto S-

Brito (PUC-Rio).

Mairy
Sarmanho
Colagem e 
aquarela sobre 
papel artesanal

O QUE: 16 0 Salão de Artes Plásticas da Associação Chico Lisboa, 
com exposição de 89 obras de arte 
QUANDO: de 9 a 29 de agosto
ONDE: nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega s/n °) __________
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O 16: Salào de Artes Plásticas da Asso
ciação Chico Lisboa abre hoje, às 19h. 
Pinacotecas do Margs. São 48 artistas sele- 
cionados, sendo que o nome do vencedor 
será divulgado na abertura do salão.
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Entre mostras, abertura de salão
A Associação Chico Lisboa abre seu 

16? Salão de Artes Plásticas, às 19h, 
nas pinacotecas e Salas Negras do Margs 
(Praça da Alfândega), com 48 artistas. 
Na abertura, será conhecido o nome 
do vencedor. Até dia 29. Já no Espaço 
Cultural da agência Lajeado da Caixa 
Econômica Federal começa hoje a mos
tra de óleos J. Clóvis Garcia. E na agên
cia Otávio Rocha, de Porto Alegre, Bri- 
lhavares Hoch mostra seus figurativos 
sobre ídolos da música pop. Rose Osorio no Chico Lisboa



ot <:93. ■

u&fcaf... ...

°âgiu&:
n/?£<rs• mato:

16° SALÃO DA CHICO LIS 
BOA
Pinacotecas e Sa/as Negras do Margs 
IPraça da Alfândega s/n°).
Trabalhos em diversas técnicas dos 48 
artistas selecionados. Até 29 de agosto.
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16° SALÃO DA tfilCO 
LISBOA íPinacotecas e Salas Negras do Ma 
(Praça da Alfândega s/n°l 
Trabalhos em diversas técnicas dos 48 
artistas selecionados. Até domingo.
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chaminés, técnica mista, 130x200cm, 1993Eduardo Haesbacrt, Campo comV.duarrla Haeshaert, De onde vem as chaminés, técnica mista, 130xl20cm, 1993

"pZI
• escultura: Gaudêncio Fidélis (prêmio)• cerâmica: Mariana Canepa (prêmio)

Felix Bressan (menção)Ncusa Sperb (menção)
• arte têxtil: Aparecido Cirillo (prêmio)Eliane Santos Rocha (prêmio)• gravura:

Marta Berger (menção)Aríete Santarosa (menção)
• pintura: Eduardo Pires (prêmio)

Mairy Sarmanho (menção)
Plínio Bernhardt (prêmio)* desenho:
Marta Penter (menção)

• fotografia: Eurico Salis (prêmio) 
Luiz Achutri (menção)


