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RELATÓRIO LE EXPOSIÇÃO

Titulo: 30 Anos de Atelier Livre PMPA 

Lata: 02 a 16 de jullio de 1991#

Local: Pinacotecas, Salas Regras, Locatelli e Joáo Pahrion 

N2 de obras expostas: 101 

Nfi de visitantes: 1150

Artistas} Alexandre Pinto Garcia, Alfredo Nicolaiewsky, Ana Alegria, Ana 

Maria SAntos Fuzzo de Lhna, Ângela Juckartz, Ângelo Braghirol- 

li, Anico Herskovitz, Antonio Carlos Maciel, Antonio Gutierrez, 

Carlos Asp. Carlos Kraus, Clara Pechansky, Claudia Barbisan, Edua 

Eduardo Cruz, Eduardo Ilaesbaert, Elton Manganelli, ânio Lipp- 

mann, Esther Biamco, Fernando Baril, Gaudêncio Fidélis, Helena 

Hanaan, Heloisa Schneiders da Silva, Josane Gauer, José Carlos 

Moura, José Francisco Alves, Earin Lambrecht, Karin Paiva, le£ 

nardo Canto, Magliani, Marcela Legrazia, Marcelo Perrenoud, Ma 

ria Romagna, Olaria Lucia Cattani, Maria Tomaselli, Maristela 

3alvatore3$: Marlies Ritter, Marta Loguércio, Mirela Bolognini, 

Miriam Obino, Miriam Tolpolar, TTayá tantos, Milton Maia, Pauli 

na Eizirick, Paio César Chinendes, Regina Ohlweiler, Regina 

Silveira, Renato Garcia, Ruth Schneider, Santos Rocha, Sonia 

Moeller, Sueli Mousquer, Suzana Sommer, Tatiana Pinto, Ubira 

ta Braga, Vera Chaves Barcelos, Wilson Cavalcanti, Zorávia 

BettioJu

Responsável: Paulo Gomes

Característicás] Mostra alusiva aos trinta anos do Atelier Livre da Prefei

tura de Porto Alegre, com participaç*ao de ex-alunos 

destaque na produção artística gaúcha contemporânea.

Montagem} Foi realizada pela equipe do Atelier Livre sob o comando do gale 

rista Milton Couto. Foram utilizados todos os espaços do 12 an

dar do Museu de Arte do Rio Grande do Dul, com exceção do saguao.

Abertura: Realizada no dia 02 de junho com um grande coquetel com presença 

maçiça da onunidade artístícá e de autoridades.

Lesmontagem: realizada pela mesma equipe da montagem.

*

com

Porto Alegre, 08/09/91.

Paulo Gomes - NET
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'Artistas que vão integrar 

a exposição Atelier 30 Anos
A Secretaria Municipal de Cultura e a Coordenação de 

Artes Plásticas concluiram o processo de seleção e convi
tes dos artistas que vão integrar a mostra Atelier 30 Anos, 
a ser realizada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) de 2 a 16 de julho. A exposição integra a 
série de promoções programada para este ano em come
moração às três décadas de existência do Atelier Li
vre da Prefeitura, localizado no Centro Municipal de 
Cultura, um dos locais mais importantes de reflexão e 
produção artísticas no Estado.

São 57 artistas, entre convidados e selecionados, esco
lhidos pela comissão curadora com o objetivo de propor
cionar um panorama amplo das artes gaúchas. A seleção 
foi difícil, uma vez um número muito grande de artistas 
teve alguma passagem pelo Atelier. Sem privilegiar ten
dências ou linguagens, segundo assegura a coordenadora 
Margarete Moraes, a comissão curadora deu ênfase para a 
riquêza e diversidade de propostas que compõem o con
junto da produção contemporânea. Desta forma, todos os 
materiais, técnicas e movimentos estão representados.

SELEÇÃO — A curadoria foi realizada pelo marchand 
Milton Couto, pelos artistas plásticos Plínio Benhardt, 
Tânia Resmini e Romanita Disconzi, e pelos pesquisado
res e docentes da UFRGS, Marilene Pietá e Maria Amélia 
Bulhões Garcia. Os artistas selecionados e convida
dos são Alexandre Pinto Garcia, Alfredo Nicolaiewsky, 
Ana Maria Fuzzo de Lima, Ana Alegria, Ângelo Braghi- 
rolli, Ângela Kuckartz, Anico Herskowitz, Antônio Car
los Maciel, Antônio Gutierrez, Carlos Asp, Cátia Usevi- 
cius, Cláudia Barbisan, Carlos Kraus, Clara Pechansky, 
Eduardo Cruz, Eduardo Haesbert, Eliane Santos Rocha, 
Ênio Lippmann, Elton Manganelli, Esther Bianco, Fer
nando Baril, Gaudêncio Fidélis, Heloísa Silva, Helena 
Kanaan, Josane Gauer, José Carlos Moura, José Francis
co Alves de Almeida, Karin Lambrecht, Karin Paiva, 
Leonardo do Canto, Lia Menna Barreto, Magliani, Mar
celo Perrenoud, Marcela Degrazia, Maristela Salvatori, 
Maria Emirta Romagna, Maria Lucia Cattani, Maria 
Tomaselli, Marlies Ritter, Mirela Bolognini, Miriam Obi- 
no, Miriam Tolpolar, Nayca Corrêa dos Santos, Nilton 
Maia, Paulina Eizirik, Paulo César Chimendes, Regina 
Ohlweiller, Regina Silveira, Renato Garcia dos Santos. 
Ruth Schneider, Sonia Moeller, Sueli Mousquier, Ta 
tiana de Oliveira Pinto, Ubiratan Braga, Vera Chaves 
Zorávia Bettiol e Wilson Cavalcanti. A mostra tcré 
um catálogo completo, com programação visual de Liam 
Timm.



artes
Dulce Helfer-Arqui

Atelier Livre comemora 30 anos
Abre hoje no Museu de Arte do Rio Grande do Sul a primeira etapa da

W
litjL

programação que vai homenagear o aniversário da instituição
«Éi

As comemorações dos 30 Anos do Atelier Livre da 
Prefeitura serão abertas hoje com uma programa
ção intensa que conta a trajetória deste importante 
local de produção artística no Rio Grande do Sul. 

Divididas em três blocos: Ex-alunos, Professores da Io 
Década e Professores da 2a e 3a Décadas, as três exposi
ções estabelecem uma retrospectiva ampla, permitindo ao 
público porto-alegrense um panorama das atividades de
senvolvidas em toda a história do Atelier: desde os tempos 
em que ocupava um espaço improvisado nos Altos do 
Abrigo da Praça XV, passando pela sede da Lobo da 
Costa, até a construção do Centro Municipal de Cultura 
Lupícinio Rodrigues.

A história do Atelier Livre é praticamente a das artes 
plásticas gaúchas, uma vez que funcionou como local 
público coletivo de criação, atraindo artistas de todo o 
Estado. Por lá passaram os mais representativos artistas 
da arte contemporânea. Foi com um curso de desenho de 
Iberê Camargo, em 1951, que teve início de maneira 
informal o funcionamento do Atelier Livre.

Aos poucos, foram sendo reunidos professores e alunos 
em torno de oficinas variadas: pintura, escultura, desenho, 
gravura e outras. Até que finalmente o município assumiu 
a responsabilidade com sua manutenção. Pela direção já 
passaram Xico Stockinger, Danúbio Gonçalves, Paulo

Porcella e outros. Atualmente, é Vera D’Ávila a diretora 
do Atelier, escolhida por eleição. Centro Municipal de Cultura: terceira e última sede 

res e outros. São os artistas que deram vida ao At' 
ETAPAS — O Museu de Arte do Rio Grande do Sul durante a década de 60.

(Margs) expõe a partir de hoje a primeira etapa deste
programa, com a abertura da mostra que apresenta a sores das 2 a e 3a Décadas, no Museu de Porto Ali 
produção dos Ex-Alunos do Atelier. Muitos deles hoje são (João Alfredo 582), apresentando nomes como Arma 
artistas de renome internacional e nacional. Entre eles Almeida, Vera Wildner, Wilbur Olmedo, Paulo Pc 
estão Fernando Baril, Ana Alegria, Maria Lídia Magliani, Cláudio Martins Costa, Danúbio Gonçalves Dione G 
Karin Lambrecht, Elton Manganelli, Vera Chaves Barcel- Moares, Ana Isabel Lovatto, Paulo Porcella e outro: 
los, Alice Soares, Maria Tomaselli, Wilson Cavalcanti,
Regina Silveira e Regina Ohlweiller, num total de 40 cação retrospectiva do Atelier Livre, em três parte i 
artistas, selecionados por uma comissão curadora espe- rentes a cada uma das décadas. Serão reunidos depoir 
cialmente convidada pela Secretaria Municipal de Cultu- tos e pesquisa histórica, sob responsabilidade da Assi 
ra, através da Coordenação de Artes Plásticas e Atelier ria de Estudos e Pesquisa da Secretaria Municipa 
Livre da Prefeitura. Atelier 30 Anos é nome do evento Cultura. O Atelier completa 30 anos de atividade int< 
que está aberto ao público neste primeiro momento, projetando os nomes gaúchos no circuito nacional de 
Segundo Margarete Moraes, coordenadora de Artes Piás- plásticas. Os eventos comemorativos são integrados < 
ticas da SMC, a mostra não se detém nesta ou naquela pelo V Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, 
corrente ou linguagem artísticas. Simpósio de Artes Plásticas que abrem no próximo <

Daqui a uma semana (no dia 8 de julho) será inaugura- junto com a segunda mostra que abrange os profes
da a segunda etapa: mostra de Ex-Professores da Ia da primeira década. O festival e o simpósio, alé
Década, no saguão do Centro Municipal de Cultura, mostras, vão promover o debate sobre a produção i
contando como nomes como Iberê Camargo, Xico Stoc- nal, com a presença de nomes representativos dt
kinger, Vasco Prado, Danúbio Gonçalves, Anestor Tava- contemporânea.

j

No dia 10 de julho é a vez da terceira etapa: Ex-PnATE
LIER

Outro registro importante é a confecção de uma piV£'£
SBAS
PREFEI
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VARIEDADES

O 309 aniversário 

do Atelier Livre
Iniciaram-se as solenidades 

para homenagear os 30 anos 
do Atelier Livre da Prefeitu
ra com a abertura, ontem no 
Margs, da mostra “Atelier 30 
Anos”, com obras de 58 alu
nos e ex-alunos da institui
ção. Fazem parte, ainda, das 
comemorações: o 1° Simpósio 
de Artes Plásticas, o 5° Fes
tival de Arte Cidade de Porto 
Alegre — ambos com início 
marcado para o dia 8, e um 
total de 25 cursos, que estão 
com inscrições abertas, além 
de outras duas exposições.

mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n? - Fone: 21-8456 - 90010 - Porto Alegre



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

ARTE

Feliz aniversário
O Atelier Livre da Prefeitura comemora trinta anos

mudança, desta vez para o prédio do Centro 
Municipal de Cultura, então recém-construí- 
do na Avenida Erico Veríssimo. Ao longo 
de todos esses anos, nunca faltou barro, tinta 
ou pincel. Nem alunos que se tomaram fa
mosos no meio artístico. Nilton Maia, Vera 
Chaves Barcellos, Alice Soares, Anico Hers- 
kowitz e Clara Pechansky são apenas alguns 
nomes que começaram ou se aperfeiçoaram 
nos trinta anos do ateliê.

os anos 60, um grupo de artistas in- 
conformados com a mesmice e o 

conservadorismo de Porto Alegre decidiu 
fundar um ateliê. Depois de dois meses de 
aulas com o “mestre” Iberê Camargo — 
os chamados “Encontros com Iberê”, rea
lizados no Salão de Artes da Prefeitura, 
nos altos do abrigo da Praça XV —, a 
idéia ganhou asas. Os cursos de artes plás
ticas tomaram-se sistemáticos e deram ori
gem ao Atelier Livre de Porto Alegre. O 
escultor Xico Stockinger foi o primeiro a 
assumir o novo projeto, virou diretor do 
ateliê em 1961 e conseguiu três salas nos 
altos do Mercado Público, para onde o 
grupo transferiu suas reuniões a partir do 
ano seguinte. Dois anos depois, com o 
Golpe Militar de 31 de março de 1964, o 
Atelier Livre viu-se obrigado a fechar as 
portas por dois meses. “Naquela época, os 
sindicatos traziam a população que não ti
nha muito contato com arte para dentro do 
ateliê, lembra Danúbio Gonçalves, 60 
anos, 25 dos quais dando aulas.

Co-diretor do ateliê (junto com Stockin
ger) no ano do golpe, Danúbio conta que 
logo após a reabertura das salas, com o rei
nicio das aulas e dos trabalhos, a procura 
pelos cursos aumentou consideravelmente 
— o que levou, alguns anos depois, a uma 
nova mudança de endereço. Em 1972, a 
sede passou para a Rua Lobo da Costa, e o 
Atelier Livre começou a oferecer mais cur
sos — e, seis anos mais tarde, a terceira

N

■p) ara Comemorar o aniversário, 
J. Vera Pellin D'Ávila, a atual direto
ra, montou uma programação com três 
mostras: a primeira é uma exposição co
letiva de ex-alunos que abre nesta terça- 
feira no Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul (veja os nomes dos expositores e 
os horários de visitação no Roteiro da 
Semana, à página 18 ). A partir de segun
da-feira da semana que vem, estarão ex
postos no próprio Centro Municipal de 
Cultura obras de artistas que foram pro
fessores na década de 60; e, de 10 a 30 
de julho, o Museu de Porto Alegre vai 
mostrar os trabalhos dos artistas-profes- 
sores dos anos 70 e 80. Além dos catálo
gos das três exposições, está prevista a 
publicação de uma retrospectiva dessas 
três décadas de trabalho 
pelos críticos Carlos Scarinci, Blanca 
Brites e Jane Cravo Souza, com depoi
mentos de todos os que ajudaram a cons
truir a história do ateliê — e a venda de

Aula de litografia no Atelier: 28 ... ...cursos para cerca de 700 alunos

buttons, adesivos, cartões-postais e ca
misetas alardeando o aniversário.

“É um novo momento de efervescência 
cultural”, festeja Margarete Costa Moraes, 
coordenadora de Artes Plásticas da Secre
taria Municipal de Cultura. “Queremos 
resgatar a história do ateliê e adaptá-la às 
ideologias e linguagens dos anos 90 para 
incentivar os jovens artistas, dando-lhes uma 
base sólida sem paternalismo.” Uma pro
posta que tem muitos defensores. “O traba
lho no ateliê me abriu amplos horizontes”, 
confirma a artista plástica Paulina Eizirik, 70 
anos, que expôs recentemente na Casa de

Cultura Mário Quintana sua elogiadíssima 
série Raízes, um trabalho aprimorado dentro 
do ateliê desde 1983. Com uma nova estru
tura de funcionamento montada há dois 
anos, o ateliê tem hoje cerca de 700 alunos e 
oferece doze cursos introdutórios, de ingres
so automático, e outros dezesseis intermediá
rios, destinados apenas a alunos com expe
riência na área e para os quais é preciso fazer 
uma entrevista de seleção.

Todo aluno matriculado em qualquer cur
so pode lreqüentar as oficinas de Desenho de 
Modelo Vivo e as de Teoria e História da 
Arte. “É um trabalho que une a liberdade de 
criação com a responsabilidade, uma vez 
que professores e alunos estabelecem sempre 
uma relação de compromisso e cumplicida
de”, resume a diretora Vera D’Ávila. Aliás, 
um clima que sempre dominou o ateliê. “A 
gente fazia cursos no exterior e depois ensi
nava aos colegas”, explica Wilbur Omedo, 
71 anos, professor de cerâmica desde os 
tempos do Mercado Público. “O ambiente 
era muito descontraído”, endossa Danúbio 
Gonçalves, lembrando que, nos anos em que 
o ateliê funcionava na Lobo da Costa, dia de 
vemissage era sinônimo de grandes campeo
natos de pingue-pongue entre os artistas. 
Além disso, os jantares festivos deram ori
gem até a um casamento pelo menos: o do 
professor de Desenho Paulo Peres com a alu
na Anete — hoje também professora. “O 
ateliê é como uma família”, brinca Danúbio.

Clarinha Glock

organizada

Danúbio Gonçalves: clima familiarVera D'Ávila, a atual diretora: relação de compromisso e cumplicidade SERVIÇO: Atelier Livre da Prefeitura, Av. Erico 
Veríssimo, 307, tel. 21-6622.

VEJA RG DO SUL, 3 DE JULHO, 199110 VEJA RG DO SUL, 3 DE JULHO, 1991 11
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Raquel Sager
nicia-se amanhã, o 5o Festival flexão em torno dos 
de Arte Cidade de Porto Alegre, temas plásticos. 0 

no CMC (Erico Veríssimo, 307), In- simpósio, em sua 
tegrando as comemorações do 30° primeira semana, 
aniversário do Atelier Livre da Pre- vai apresentar “O 
feitura. O festival abordará, em artista e sua obra”,
seus 2G cursos (alguns de rápida onde Mônica Na-
duracão e outros com até 10 encon- dor, Ana Tavares, 
tros) gravura, pintura, desenho, Beatriz Milhazes, 
cerâmica, escultura, xerografia. Vera Barcellos e
fotografia e desenho de humor, por Mário Ramiro fala-
especialistas reconhecidos nacional- rão sobre seu tra-
mente. Entre eles: Paulo Caruso balho. A partir do ___________
(cartunista), Ana Maria Tavares dia 15, realizam-se Ana Maria Tavares, em'Apropriação do Espaço' 
(SP), Ana Maria Gascue (Montevi- palestras com cri- 
déu/ Uruguai), Evandro Salles, de ticos. A inscriçãoéCr$ 15.000.00.
Belo Horizonte (MG), Kazuo lha, Ainda integrando o projeto “30 
da Escola de Belas Artes da UFRJ anos” serão realizadas três exposi- 
(R.J), Nelbia Romero (Montevidéu/ ções onde o objetivo é, segundo Ve- 
Uruguai), Norma Grinberg. da ra D’Avilla, prestar uma homena-
USP (SP) e Uiara Bartlra, do Mu- gem aos artistas que passaram por
seu da Gravura de Curitiba (PR). ali, além de tentar resgatar a histó- 

Para a diretora do Atelier Livre, ria do Atelier e divulgar sua pro- 
Vera D’Avila, o 5o Festival está se dução. “No final, è nossa intenção
diferenciando dos anteriores pelo editar um livro sobre estes 30
maior número de cursos oferecidos anos”, complementa. A mostras 
durante as duas semanas de ativi- estão divididas em: “Atelier 30 
dades. “Também foi criado o Io 
Simpósio de Artes Plásticas, visan
do a dar maior oportunidade para 
artistas, críticos e professores rea
lizarem discussões sobre produção, 
circulação, novas mídias e apro
fundar análises teóricas proporcio
nando, assim, a integração de pro
dutores de arte, atualmente”, expli
ca Vera. A Coordenadora de Artes 
Plásticas do SMC, Margarete Costa 
Moraes, enfatiza que nos primeiros 
festivais a ordem era “fazer”, não

partindo para a re-

Anos”, já inaugurada no Margs, 
com trabalhos de 58 artistas que Norma Grinberg, em 'Cerâmica Expressão Plástica e Poética' 
passaram pelo Atelier; “Artistas e 
Professores da Ia Década”, que se- O Atelier 
rà aberta oficialmente amanhã, às 
20h, no saguão do CMC (Erico Ve
ríssimo, 307), trazendo nomes como ODÇãO COntra â 
o de Vasco, Xico, Iberê e Danúbio, 
entre outros; e “Artistas e Profes
sores da 2a e 3a Década”, com 21 enSÍOO de 
artistas, dia 10, no Museu de Porto 
Alegre (João Alfredo, 582).

Livre foi

rigidez no

artes plásticas
em Porto
Alegre. Hoje,
30 anos depois,
é memória e
catalisador de
talentos. E o
design de
superfície, o
queé?

Em 30 anos, muitas histórias4

Foi a partir de um curso realizado 
por Iberê Camargo, a convite da Se
cretaria de Educação e Assistência 
do Município, em 1960/61, nos altos 
do mercado da Praça 15, que teve 
inicio o movimento gerador do Ateli
er Livre da Prefeitura. Os jovens, 
naquela época, ressentiam-se da 
possibilidade de desenvolver um tra
balho mais livre em artes plásticas, 
sem qualquer vínculo com o conser
vador e teórico Instituto de Belas Ar
tes. Em março de 1961, o Atelier foi 
inaugurado, sob a direção de Xico 
Stockinger. Os cursos oferecidos 
eram de “Gravura”, com o próprio 
Xico, “Introdução ao Problema Es
tético”, com Carlos Scarinci, “Dese
nho”, com Danúbio Gonçalves e “Li
tografia”, com Marcelo Grassmann. 
Em 1964, Danúbio assumiu a direção 
e permaneceu até 79. O caráter livre 
do Atelier foi sempre ressaltado pe
los fundadores e alunos, permitindo, 
com isto, que cada vez mais, artistas 
ingressassem nos cursos oferecidos. 
Em 1972, ele passou, então, para a 
Lobo da Costa, n° 291, e em 1978,

quando concluído o prédio do CMC,
ganhou nova sede. Hoje, após 30•9N.

anos de existência, o Atelier Livre
da Prefeitura, tem uma lista de 5.000
mil nomes que freqüentaram cursosL 11 permanentes e eventuais, e cerca de
24 professores fixos./ii / Vímm ROBERTO SANTOS

J

S tockinger, o primeiro diretor do A telier Danúbio, ainda
hoje, professor
do A telier

Margarete
Moraes e Vera
D'Ávila, do

ibere e a busca de um ensino informal A telier Livre
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Festival de Arte começa 

hoje no Atelier Livre
Começa hoje no Atelier 

Livre da Prefeitura o “V 
Festival de Arte Cidade 
de Porto Alegre”, que 
reunirá críticos de arte, 
pesquisadores e artistas 
plásticos de todo o País 
em 27 cursos durante 
duas semanas. Também 
integram o evento o “I 
Simpósio de Artes Plásti
cas” e a exposição “Ate
lier 30 Anos”, que podem 
ser vistos no Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul até 26 de julho, quan
do o público poderá apre
ciar obras de Vera Cha
ves Barcellos, Maria To-

maselli Cime Lima, Pau
lo Chimendes, Wilson 
Cavalcanti e Regina Sil
veira, entre outros.

A procura pelos cursos 
promovidos no “V Festi
val” é grande, mas ainda 
restam vagas em algu
mas dessas atividades, 
como é o caso do Curso 
de Desenho, com a profes
sora e artista plástica 
Maria do Carmo Secco, e 
a “Oficina com Tema”, 
com Mônica Nador. Os 
interessados devem cotf 
tatar imediatamente 
com a secretaria do Ate
lier Livre (Av. Érico Ve

ríssimo, 307) ou pelo'tele
fone 21.6622, ramais 16 
e 17.

A exposição “Artistas e 
Professores da Primeira 
Década” será aberta hoje, 
às 20 horas, no saguão do 
Centro Municipal de Cul
tura, e reunirá obras de 
Iberê Camargo, Xico 
Stockinger e Vasco Pra
do, entre outros. A mos
tra permanece no local 
até 27 de julho. Na quar
ta-feira, às 20 horas, será 
a vez da abertura da ex
posição “Artistas e Pro
fessores da Segunda e 
Terceira Década”, no

Museu de Porto Alegre 
(Rua João Alfredo, 582). 
São obras de Armando 
Almeida, Vera Wildner, 
Danúbio Gonçalves, Ana 
Pettini e Clébio Soria, 
além de outros. Esta mos
tra fica no local até 30 de 
julho.
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DOs 30 anos do Atelier Livre da 
Prefeitura foram comemorados com 
o lançamento do catálogo dos artis
tas que passaram pelas salas de aula 
do conhecido centro gerador de ta- 

j lentos e que agora assume sua maio
ridade. O lançamento teve o Margs 
como cenário, onde estão expostos tra
balhos de Magliani, Vera Chaves Bar- 
cellos, Eduardo Cruz, Maria Lucia 
Cattani e outros talentos. Por lá estive
ram Tarso Genro, Pilla Vares, Henri
que Fuhro, Milton Couto, o empresá
rio Sérgio Arnt e muita gente mais.
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Atelier Livre com trabalhos dos anos 60
As três décadas de existência e, alguns anos depois, uma velha

do Atelier Livre da Prefeitura es- casa na Lobo da Costa, no bairro 
tão sendo comemoradas por eta- Cidade Baixa, 
pas, de forma didática e abran
gente. Há uma semana foi inau
gurada a mostra Atelier 30 Anos, 
no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs), com a apresenta
ção de trabalhos de 40 ex-alunos, 
que cursaram as oficinas de pin
turas, escultura, gravura e dese
nho.

De acordo com a diretora do 
Atelier, Vera D’Ávila, e a Coor
denadora de Artes Plásticas, Mar
garete Moraes, esta série de even
tos busca resgatar a iconografia e 
a iconologia destas três décadas, 
divulgando sua história. “Seus 
alunos e professores são artistas 
de lugar destacado no cenário ar-Hoje será aberta a segunda 

mostra, no saguão do Centro Mu- üstico regional e nacional”, avalia 
nicipal de Cultura (Érico Veríssi- Margarete. A última etapa das 
mo 307), com o título Artistas e comemorações acontece quarta- 
Professores da 1a Década. Trata- feira desta semana, às 20h, com a 
se de uma retrospectiva dos anos abertura da mostra Artistas e 
60 na produção artística porto-a- Professores da 2 a e 3 a Décadas,
legrense, quando o Atelier ocupa- no Museu de Porto Alegre (João 
va os altos do abrigo da Praça XV Alfredo 582).
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ANOTE
★ ★ ★ A Coordenação de Ar
tes Plásticas da Secretaria 
Municipal de Cultura promove 
hoje, às 15h, uma visita guiada 
pela exposição retrospectiva 
dos 30 Anos do Atelier Livre 
da Prefeitura, no Margs (Pra
ça da Alfândega). A visita será 
orientada pelo marchand Mil
ton Couto.
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Assunto

MILTON COUTO conduz, às 15h, 
visita guiada gratuita pela expo
sição “Atelier 30 anos”, no Margs 
(Pça. da Alfândega, s/n°), com 
obras de alunos da entidade. E 
Cláudia Sperb, abre mostra de xi
logravuras, amanhã, no Hotel 
Fenac (NovoHamburgo).
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Zaríf/Me ZHc ARTES PLÁSTICAS
Exposições mais visitadas

S3S1.-
i

Local
Julho ,' 10.140Margs

* Agosto5.900MargsMínitêxteis**
(arte têxtil da América Utina)
BR 80
(artistas brasileiros anos 80)

Junho3.975CCMQ
. sga

—&
AgostoMarilice Corona 

(pinturas)
3.200CCMQ

! -‘rAtitudes Contemporâneas 
(artistas gaúchos anos 80)

* No mesmo local e período, em exposição: Catálogo Geral, 30 Anos do Atelier Livre e Chico Lis- 
boaAgora

** No meíno período e local, tambémT^W^ficaStoi^
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