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No dia 4 de novembro, às 19h, abre a exposição O livro 
suporte, mostrando as possibilidades do livro como objeto de 
arte. Participam da mostra Alfredo Nicolaiewsky, Karin 
Lambrecht, PaulaMastroberti, Milton Kurtz, entre outros artistas. 
Até o dia 30.11. Essa sala é de responsabilidade do Instituto 
Estadual de Artes Visuais.
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O LIVRO COMO SUPORTE
A exposição O Livro como Suporte 

obj etiva constituir um even to, na medida de 
suas possibilidades, diferenciado. Não só 
por se tratar daeleição de um tema específico, 
mas por definir um campo de ação fora da 
circulação do objeto artístico.

Trata-se de constituir um interesse 
sobre um assunto e suas determinações. O 
livro como objeto detentor de interesse passa, 
nesse caso, aservir como veículo de expressão 
plástica a partir de uma primeira instância 
de linguagem.

uma diversidade de procedimentos de 
intervenção cujas características revelam as 
alternativas de um 
significados próprios.

Cabe também lembrar que O Livro 
como Suporte é a possibilidade de ampliar o 
raio de atuação da instituição em relação à 
promoção de novos meios para se constituir 
um evento dessaordem. Isso sem prescindir 
do rigor de procedimentos administrativos 
como uma curadoria e modos adequados de 
exposição e veiculação pública.

Participam da exposição os seguintes 
artistas: Alfredo Nicolaiewsky, Britto Velho, 
Élida Tessler, Guilhermo A.C., Iolanda 
Gollo, José Francisco Alves, Karin 
Lambrecht, Karin Schneider, Laura Fróes, 
Marilice Corona. Mário Rõhnelt, Milton 
Kurtz, Michatl Chapman, Paula 
Mastroberti, Richai d John e Teresa Poes ter.

O Livro como Suporte - Galeria João 
Fahrion/térreo do MARGS De 4 a 30 de 
novembro.

suporte detentor de

Trata-se, então, de expandir a 
vontade de atuação da estética sobre a 
condição de fluidos sociais na medida em 
que se aprimorao olhar sobre um obj eto que 
para nós, na maioria das vezes, passou a 
ocupar um lugar cotidiano.

O que se quer é um olhar crítico 
sobre o objeto, produzindo-se assim uma 
maneira de pensar em novas possibilidades 
de veicular os processos de significação a 
nossa volta, reconquistando os objetos para 
o lugar de instâncias mais próximas a sua 
totalidade.

Evidentemente que se está 
realizando, em uma série de possibilidades,

Gaudêncio Fidélis - escultor 
Diretor do Instituto Estadual de Artes Visuais
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Livros para serem vistos
Exposição na Galeria João Fahrion aborda a questão do suporte

quena Sereia, Laura uniu o livro a objetos 
que remetem à personagem: um espelho, 
uma coroa, cabelos sintéticos azuis na cor 
do mar. Alfredo Nicolaiewsky e Paula Mas 
troberti optaram pela ilustração de poemas 
de Mario Quintana. Teresa Poester, num 
trabalho que lembra o Livro de Areia, de 
Jorge Luis Borges, montou um livro dentro 
de outro dentro de outro.

Mário Rohnelt e Milton Kurtz criaram 
livros-objetos que contrariam a finalidade 
básica do livro, a leitura. O primeiro apre
senta uma edição de A Descoberta do 
Mundo, de Clarice Lispector, com cimento 
no lugar de páginas. Kurtz expõe um 
livro que não pode ser aberto: capa e con- 
tra-capa são uma só, com direito a duas 
lombadas. Também participam da mostra 
Brito Velho, Élida Tessler, Guillermo A.C., 
Iolanda Gollo, José Francisco Alves, Karim 
Lambrecht, Karin Schneider, Marilice Co- 
rona, Michael Chapman e Richard John.

á em fins do século 19, com os im
pressionistas, começa uma das dis
cussões mais caras às artes plásticas 

contemporâneas: o suporte. No caso da 
pintura, por exemplo, ganha importância 
a base material do trabalho: tela, bastidor, 
tinta. Eis porque diz muita coisa o título da 
mostra em cartaz na Galeria João Fahrion, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
O Livro como Suporte reúne trabalhos de 
16 artistas plásticos gaúchos, convidados 
pelo Instituto Estadual de Artes Visuais a 
interferirem sobre um ou vários livros em 
busca de uma resolução plástico-estética. A 
motivação para a mostra vem do lado de 
fora do prédio, na Praça da Alfândega, 
onde acontece a 39a-Feira do Livro.

“Alguns trabalhos são bem narrativos e 
outros tratam o livro como objeto”, obser
va Laura Fróes, uma das artistas convida
das e também responsável pela montagem 
da exposição. Inspirada no conto A Pe-
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Dentro do outro
Trabalho de Teresa Poester lembra o escritor argentino Jorge Luis Borges

O QUE: exposição ‘O Livro 
como Suporte’, com traba
lhos de 16 artistas plásticos 
gaúchos

QUANDO: até 30 de no
vembro, de terças a domin
gos, das lOhàs 12he das 13h 
às 17h

ONDE: na Galeria João 
Fahrion, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega s/n térreo)



í o r' ■«j,. ^ ÇQÇLz. ÍÍQ.êQz. __
D*ia*__JÓL.. ! M /^3..
pagrt ________ ______ j.------
à(9UBt6 ; 0 i-Á iKO

‘

O LIVRO COMO SUPORTE
Galeria João Fahrion do Margs (Praça da 
Alfândega s/n °).
Trabalhos sobre livros de 16 artistas, co
mo Karin Schneider, Paula Mastroberti e 
Richard John. De terça a domingo, das 
lOh às 12h e das 13h às 17h.


