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Observações :

Escultores sul-rio-grandenses em Paris - Sala Pedro Weingàrtner. 
Exposição das obras dos escultores Xico Stockinger, Vasco 
Prado, Carlos Tenius, Bez Batti, Nikon Maia e Paulo Aguinsky, 
com apresentação do crítico Armindo Trevisan. Numa iniciativa 
da Secretaria de Estado da Cultura, estas mostras foram exibidas 
em maio deste ano na embaixada do Brasil em Paris. De 09.11 

12.12. Abertura, dia 9, às 19h.
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SUCESSO MARCA EXPOSIÇÃO EM PARIS *5.

MARCO ANTÔNIO 
CUNHA________
Escultores gaú
chos levam sua 
arte para impor
tantes galerias da 
Cidade-Luz

inauguração da mostra.
Xico Stockinger re- 

sua participação 
mostra da seguinte 

maneira: "Participar de 
exposição de escul- 

Paris, inte
grando um grupo de ar
tistas do Rio Grande do 
Sul, é algo pxtremamen- 
te honroso, mesmo sa
bendo que artista de 
país subdesenvolvido, 

grande centro de es
cultura, infalivelmente 
fica em segundo plano".

Para Nilton Maia, 
com as quais

sume
na

uma 
tores em

■v

Embaixada do 
Brasil, em Pa
ris, foi palco de 

exposição que teve co
mo participantes os ar
tistas plásticos gaúchos 
Tenius, João Bez Batti,
Paulo Aguinsky, Nilton flS peças
Maia, Vasco Prado c participou da mostra
Xico Stockinger. "foram especialmente

A mostra, presti- escolhidas pela impor-
giada pelo Governador tância de terem sido
Alceu Collares, a criadas ao longo da tra-
Primeira-Dama e Secre- jetória de uma carreira
tária de Educação Neu- delineada e dedicada às
sa Canabarro e a Secre- formas cheias (As
tária da Cultura Mila Gordas)".
Cauduro, teve coorde- Segundo Maia, as
nação técnica da arqui- gordas têm-se tornado
teta Sandra Aguinsky, Uma obsessão no seu fa-
que organizou o catálo- zer escultórico. "É uma

&S5&Ã5* zSttSSZttZZ«;=£=-*;...... SLTlfttTS-srsr
tuguês e francês. na Debret, situada num S / , com a dos Artistas Franceses, Excelsior também fez sw|Í£jfl^_ demonstran-

Dos 200 exempla- espaço tradicional de Ueacorao co ]ean Marie Zacchi, 49 referência ao evento, do eu a5sim a força da
res que a arquiteta le- r,a\erias em Paris. Na coordenadora, a mostra ' puyucando uma foto arte figurativa brasilei-
vou para a Cidade-Luz, verdade 0 catálogo foi um absoluto suces- ’ Diretora reunindo o Governador rfl/ desenvolvida espe-
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O Margs reúne trabalhos dos 
cinco maiores escultores do Esta
do: Xico Stockinger, Vasco Pra
do, Carlos Tenius, Bez Batti, 
Paulo Aguinsky e Nikon Maia.

Teresinha Canini Avila inau
gura sua mostra de pinturas às 
20h, no Centro Histórico Cultu
ral Prof. Klinger Filho (24 de 
Outubro 200).
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Arte gaúcha vem de 

Paris para o Margs
Esculturas de artistas 

gaúchos que estiveram 
expostas em Paris ficam 
agora no Margs. A inau
guração ocorre às 19h de 
hoje. Participam artistas 
como Stockinger, Vasco 
Prado e Bez Batti. São 19 
obras que os franceses 
puderam ver em maio 
deste ano. Secretária Mi- 
la Cauduro abre o evento.

“Dobras ao Acaso” é 
exposição com pinturas 
de Vera Braconnot 
Assembléia Legislativa. 
A inauguração ocorre às 
18h30min de hoje. Predo
mina nas obras 0 estilo 
figurativo.

Fotógrafo Eduardo 
Aigner mostra 16 obras 
suas em “Urbanidade”, 
exposição foyer do Café 
Concerto da CCMQ. A ci
dade é vista através da 
linguagem fotográfica.

i i Acontecimento- 
Interação”, mostra 
as artistas plásticas Ivo
ne Bisn, Lurdi Blauth, 
Rachela Gleiser, Maria 
Mussoi e Vera Marodin, 
está na Usina do Gasõ- 
metro. Serão mostrados 
trabalhos executados pe
las integrantes do grupo 
“Interação”.

Pinturas de J. Clóvis 
Garcia estão expostas 
agência Otávio Rocha da 
CEF, até 30 deste mês. 
Inauguração às 17h30 
min de hoje.

A artista plástica gaú
cha Suzana Francisconi 
apresenta seu trabalho 
em Buenos Aires, a par
tir de hoje.

Terezinha Ávila, a Te- 
nini, expõe sua arte 
Klinger Filho, do Dmae, 
com vemissage às 20h de 
hoje (24 de outubro, 200).
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Assunto:

ESCULTORES 
SUL-RIO-GRANDENSES 
EM PARIS
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
Mal.Deodoro s/n°), às 19h.
Obras de Xico Stockinger, Vasco Prado, 
Carlos Tenius, Bez Betti, Nilton Maia e 
Paulo Aguinsky. De terça a domingo, das
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SEGUNDO CADERNO, TERÇA FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 1993

0 ESTADO DÁS COISAS

SEIS ESCULTORES GAÚCHOS NO MARGS
r\e Porto Alegre a Paris e de
JL# volta a Porto Alegre. A exposição prado, Carios Tenius, Paulo Aguinsky

(mármore na foto), Bez Batti e Nikon 
Maia. A exposição fez tanto sucesso 
em Paris que valeu inclusive um 
convite para que a Secretaria Estadual 
da Cultura monte, em 1994, uma sala 
especial de artistas gaúchos no salão 
anual do Grand Palais des 
Champs-Elysées.

assinados por Xico Stockinger, Vasco

de trabalhos de seis grandes escultores 
gaúchos, montada em maio deste ano 
na embaixada do Brasil na França, 
pode ser visitada a partir de hoje na 
Sala Pedro Weingártner, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega s/n°). São 30 trabalhos em 
bronze, ferro, aço, pedra e terracota,

O «PO f^/o
Data:—£2Í?__\_4A. j 93

0°í
"TTI -

VASCO PRADO-----Xico Stockinger,
Carlos Tenius, Bez Batti, Nilton Maia e 
Paulo Aguinsky expõem trabalhos que 
foram a Paris, no Margs.

A«aixnto:___ mm®
■ MKttlMüU



^6£o-íí)jaaT 

JO i 41 i 93
3 ornai:
Datas,
Pàgiua,l-J3-

ESCULTORES
SUL-RIO GRANDENSES EM 
PARIS
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
Mal.Deodoro s/n°).

Obras de Xico Stockinger, Vasco Prado, 
Carlos Tenius, Bez Betti, Nilton Maia e 
Paulo Aguinsky. De terça a domingo, das 
lOh às 17h (durante a Feira do Livro, das 
12h às 20h). Até 12 de dezembro.
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Exposições
MOSTRA DE ESCULTO- 
RES
DENSES NO MARGS —
A exposição de trabalhos de 
cinco escultores gaúchos, 
exibida em maio deste ano, 
na embaixada do Brasil em 
Paris, pode ser vista, a partir 
do dia 9 de novembro, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. A abertura da mos
tra está marcada para às 19 
horas na Sala Pedro Wein- 
gãrtner. Numa iniciativa da 
Secretaria de Estado da Cul
tura, a coletiva reúne 30 es
culturas de Xico Stockinger, 
Vasco Prado, Carlos Tenius, 
Bez Batti, Nilton Maia e Pau
lo Aguinsky, com apresenta
ção do crítico e professor de 
história da arte Armindo Tre- 
visan.

A mostra reúne dois dos 
artistas responsáveis prelo 
prestígio da escultura no sul 
do Brasil: Xico Stockinger, 
conhecido prelo expressionis- 
mo dos seus guerreiros de 
ferro, e Vasco Prado, pesqui
sador das imagens mitológi
cas do pampa. Estes dois ar
tistas influenciaram a geração 
seguinte de escultores como 
Tenius, Bez Batti ou Nilton 
Maia. Paulo Aguinsky, por 
sua vez, segue uma trajetória 
autodidata, privilegiando, em | 
geral, a temática ecológica. ; 
Tenius, autor do “Monumen
to aos Açorianos”, participa 
da exprosição com figuras ala
das de ferro e aço, enquanto 
Bez Batti evoca as criações 
pré-colombianas em cabeças 
de basalto, granito e outros ti- 
pros de material lítico. Nilton 
Maia exibe, nesta coletiva, a 
série de figuras femininas 
“Gordas”.

A exprosição Escultores 
Sul-rio-grandenses em Paris 
fica em cartaz até o dia 12 de 
dezembro, no Margs, de ter
ças a domingos, das 10 às 17 
horas. Horário esprecial du
rante a Feira do Livro: das 12 
às 20 horas, até o dia 14 de 
novembro.

SUL-RIO-GRAN
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ESCULTORES
SUL-RIO GRANDENSES EM 
PARIS
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
Mal.Deodoro s/n°).
Obras de Xico Stockinger, Vasco Prado, 
Carlos Tenius, Bez Betti, Nilton Maia e 
Paulo Aguinsky, De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 12 de dezembro.
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ESCULTORES SUL RIO 
GRANDENSES EM PARIS
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
Mal.Deodoro s/n°).
Obras de Xico Stockinger, Vasco Prado, 
Carlos Tenius, Bez Betti, Nilton Maia e 
Paulo Aguinsky. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 12 de dezembro.


