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RELATÓRIO DE REPOSIÇÃO

Título: CHICO LISBOA AGORA 

Data: 16 de julho a 04 de agosto 

Local: Galerias III, IY e V 

n2 de obras expostas: aproximadamente 70 

de visitantes: 1058

Artistas: Plínio Bemhardt, Hleonora Fabre, .Roberto Pryn, Renato G-arcia, 

Mario RBhnelt, Milton Kurtz, Rosali Plentz, Gaudencio -*1 delis, 

Lenir de Miranda, Magliani, José Rrancisco Alves, Ana Pettini,

Ana Alegria, Anico Herkovits, Irineu Garcia, Ondina Pozzoco,

Paulo Porcella, Valdomiro,Motta, Lígia Dignetti, Leopoldo Pletnz, 

Alfredo Nicolaiewsky, Carlos Wladimirky, Heloísa croEco, Liana 

Tiram, Guido Mondimy Carlos Scliar, Hdla Silva, Nelson PaecLrich, 

Gastao Hofmeister, Edgar Eoetz, João Paria Viana.

9 Características: Mostra coletiva dos artistas sócios e sócios fundadores da

Associação Kiograndense de Artes Plasticas Francisco Lisboa. 

Evento especialmente significativo por dois motivos: reati- 

vaçao da associação e abertura de trés novas salas de expo

sições do Museu de Arte do XLio Grande do SuJt.

Montagem: Um evento, mais que uma atividade, constituiu*se a montagem dessa 

exposição, devido ao fato de ser a inauguração das salas. Partici 

param artistas, direção da Associação, membros da equipe do MARGS 

e pessoal da administração da casa, unidos i-)or um ideal. A monta-

preparaçáo das salas deu-se no dia da abertura,gem da exposição e 

promovendo uma grande integraçã de pessoas interessadas em promo

ver as Artes Plásticas no Rio Grande do t>ul. Especial participação 

dos patrocinadores, IESA ê VANGUARD na iluminação e Corsan na pre- 

paraçao das salas, pintura e pisos.

Abertura: realizada no dia 16 de julho, com coquetel e massiva participação 

da comunidade artística gaúcha. Na ocasião foram lançados o Prêmio 

Kiograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, Salão da Chico 

Lisboa e do jornal da entidade e foi empossada a nova diretoria.

Desmontagem: Equipe do MARGS e promotores.

Paulo Gomes - NET 

Porto Alegre, Of/09/91
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1991 - 1992
UM NOVO PERÍODO PARA A CHICO LISBOA 

INICIA NO MARGS

Chico Lisboa Agora
Com a exposição CHICO LISBOA AGORA, de 16 de julho a 04 

de agosto, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a “Chico” dá 
início a mais um período de atividades. E nada como uma exposição 
que marca a inauguração das novas Galerias do MARGS (II, III, IV), 
e que conta com a participação de artistas que agitaram a Chico ulti
mamente (é claro que faltaram nomes, mas foi o que deu para orga
nizar em menos de um mês), e também com uma sala especial com 
obras dos fundadores de nossa entidade.

Na oportunidade, foi dado o lançamento do 14° Salão de Artes 
Plásticas da Chico Lisboa, e do Prêmio Riograndense de Artes Plásti
cas Chico Lisboa.

CHICO LISBOA AGORA — Participantes
Alfredo Nicolaiewsky, Ana Alegria, Ana Pettini, Anico Herskovitz, 

Astrid Linsenmayer, Carlos Wladimisrky, Eleonora Fabre, Gaudêncio 
Fidelis, Heloísa Crocco, Irineu Garcia, José Francisco Alves, Lenir 
de Miranda, Leopoldo Plentz, Liana Timm, Lígia Bignetti, Maria Me- 
negassi, Maria Lídia Magliani, Mário RÜhnelt, Milton Kurtz, Ondina 
Pozzoco, Paulo Olszewski, paulo Porcella, Plínio Bernhardt, Renato 
Garcia, Roberto Schmitt-Prym, Rosali Plentz, Valdomiro Motta, Zorá- 
via Bettiol, e a sala de convidados de fundadores da Chico, Carlos 
Scliar, Edla Hofsteter da Silva, Edgar Koetz, João Faria Viana, Gas- 
tão Hofsteter, Mário Mônaco, Nelson Faedrich e Guido Mondim.
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‘Torre’ está em galeria
Bina Monteiro estará apresentando, a par

tir das 20h, na Galeria Marisa Soibelmann 
(Castro Alves, 101), mais uma etapa da série 
Torre de Babel”, exposta recentemente no 

Parque Moinhos de Vento. Sào pinturas sobre 
papel, com imagens coloridas e figuras exu
berantes e instigantes. “Chico Lisboa Agora” 
e a coletiva que será inaugurada às 19h, no 
porão do Margs (Pça. da Alfândega, s/n°) 
novo espaço para exposições, com cerca de 30 
participantes associados da Francisco Lisboa 
E no DMAE (24 de Outubro, 200) abre coleti
va intitulada “Ecologia”, com Sandra Lima e 
Pedro Sales, entre outros. De Bina Monteiro
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Duas exposições coletivas
O Centro Cultural Antônio Klinger Fi

lho, no DMAE (Rua 24 de Outubro, 200) 
abre hoje a exposição de arte coletiva deno
minada “Ecológica”. Com trabalhos em 
técnicas mistas, desenho, escultura, pintu
ra e poesia, participam da mostra Pedro 
Sales Pereira Filho, Dorival Fernandes, 
Fernando Lague Sehl, Sandra Lima, Car
los Henrique Inácio, Paulo Ricardo Vilari- 
nho, Roberto Silva e Silva e Crispim Cons- 
tantino da Silva. As obras podem ser apre
ciadas das 8 às 17h30min, de segunaí 
sexta-feira, até dia 4 de agosto.

A mostra coletiva “Chico Lisboa Agora”
râo doserá aberta hoje, às 19 horas, no port . 

Museu de Artes do Rio Grande do Sul, que 
se constitui em novo espaço alternativo de 
exposições. A promoção é da Associação 
Riograndense ae Artes Plásticas “Francis
co Lisboa” e conta com cerca de 30 partici
pantes associados, assim como de alguns 
fundadores, como Guido Mondim, Carlos 
Scliar, Edla Silva, Nelson Feadrich e Gas- 
táo Hoffmeister. A mostra poderá ser visi
tada de terça a domingo, das 10 às 17 horas, 

1 até 28 de julho.
a a
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Associação Chico 

Lisboa é reativada
A Associação Rio-Gran- 

dense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, a mais 
antiga entidade cultural do 
país e do estado, retoma 
seu ritmo de atividades 
com a promoção de vários 
eventos. Criada em 1938 
para intensificar e divulgar 
as artes gaúchas, passou 
por diversas dificuldades e 
uma intensa redução de 
sua presença no cenário es
tadual. Agora, a nova dire
toria eleita para os dois 
próximos anos pretende re
tomar a posição histórica 
da entidade como fomenta
dora do debate e da produ
ção em torno das artes 
plásticas.

Encabeçada pelo escul
tor José Francisco Alves, a 
Associação Chico Lisboa 
inaugura hoje a mostra 
Chico Lisboa Agora, nas 
Galerias III, IV e V do 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs). Pe
la primeira vez na sua his
tória a Chico Lisboa assu
me a promoção integral de
uma exposição coletiva no ________
Museu. Ao todo são 28 artistas que apresentam suas 
obras ao público gaúcho: Alfredo Nicolaiewsky, Ana 
Alegria, Ana Pettini, Anico Herskovitz, Astrid Linsen- 
rnayer, Carlos Wladimirsky, Eleonora Fabre, Gaudêncio 
Fidélis, Heloisa Crocco, Irineu Garcia, José Francis
co Alves, Lenir de Miranda, Leopoldo Plentz, Liana 
Timm, Ligia Bignetti, Maria Conceição Menegassi, Maria 
Lídia Magliani, Mário Rõhnelt, Milton Kurtz, Ondina 
Pozzoco, Paulo Olszewski, Paulo Porcella, Plinio Ber- 
nhardt, Renato Garcia, Roberto Schimitt- Prym, Rosali 
Plentz, Valdomiro Motta e Zorávia Bettiol.

Outro grande projeto que a nova diretoria vai realizar é 
a reativação do Salão de Artes Plásticas da Chico 
Lisboa, suspensa na 13a edição no ano de 1961. A 
comissão de seleção, do evento a ser realizado em outu
bro, será integrada por José Albano Volkmer, diretor do 
Margs, Gaudêncio Fidélis, diretor do Instituto Estadual 
de Artes Visuais, Mário Rohnelt, da diretoria da Associa
ção, Eduardo Vieira da Cunha, professor do Instituto de 
Artes da UFRGS, e Eleonora Fabre, professora do Ate- 
lier Livre da Prefeitura.

O logotipo, que acompanha a história da Associação, 
será novamente utilizado em todas as promoções. Trata-se 
de uma reprodução do profeta Ezequiel esculpido por 
Aleijadinho. Por último, a entidade vai criar o Prêmio 
Rio-grandense de Artes Plásticas Chico Lisboa/1a Edição 
1991. As categorias de premiação estão divididas em 
Artista do Ano, Destaques em Escultura, Pintura, Gravu
ra, Cerâmica, Desenho, Fotografia e Trabalho Têxtil 
Melhor Galena de Arte, Melhor Galeria Institucional, 
Prêmio Revelação, Artista Homenageado, Personalidade, 
Veículo de Imprensa, Evento, Exposição, Espaço no 
Interior, Publicação, Associação do Ano, Dirigente Insti
tucional e Destaque Especial. A maioria das premiações 
será decidida pelo conjunto dos associados, enquanto as 
demais pela diretoria da Chico Lisboa.
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ATÀLOGO GERALf — No MARGS, coletiva de 
57 artistas gaúchos promovida pelo Instituto Es
tadual de Artes Visuais. Paralelamente, mostra de 
produção gráfica. Até 4 de agosto, de terças a 
domingos.

CHICO LISBOA AGORA — No MARGS (porão), 
mostra dos artistas integrantes da Associação de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa. Até 4 de agos- 
*0* _ -
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CÃTÃLÕCÕ GERÃÜ— f^Jo MARGS, coleti 
va de 57 artistas gaúchos promovida pelo 
Instituto Estadual de Artes Visuais. Parale
lamente, mostra de produção gráfica. Até 4 

.... de agosto, de terças a domingos. -•,.— 
I BIENAL DE ARQUITETURA — No 

MARGS (Galeria), coletiva que reúne tra
balhos de 70 profissionais gaúchos num 
panorama dos projetos arquitetônicos gaú
chos dos anos 80. Promoção do 1AB/RS.

^ i_ i A,ii— — i i i

CHICO LISBOA AGORA - No MARGS 
(porão), mostra dos artistas integrantes da 
Associação de Artes Plásticas Francisco



: JUrvA)
j 9 4

J ornai 

Da ta:_
Pagina: JÍH-
A s s an t o : h' (.O Li^InDo - QQpfrf

.>A®, — • 

-A^fo^

/ :; À YÃ

- <■ : vi V V .• v rf v' A > -

CADERNO MULTIARTE N? 37
------- PAG. 14

Nova direção reativa 

Salão da Chico Lisboa
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luciano alfonso

destaque. A votação vai ser efetuadatações na área de artes plásticas, sa
iões, palestras, cursos, etc. Naquela pelos sócios da Chico Lisboa vinte dias
época era intençáo dos artistas, antes da data de entrega, através de
também romper com posições aca- uma lista geral de nomes elaborada
dêmicas que osbtruiam o desen- pela diretoria da entidade,
volvimento da cultura gaúcha. • Informações sobre o 14° salão

Até hoje sem uma sede fixa, a Chico Lisboa, no Centro Municipal de
nova Chico Lisboa, que seu Cultura-Atelier Livre, av. Érico
presidente esclarece esta “aberta a Veríssimo, 307 ou pelo telefone
todos os interessados em discutir os 21- 6622 ramal 16.
problemas das artes, sejam eles sócios 
ou não ” (reuniões às quartas-feiras 
no Atelier Livre da prefeitura), tem 
outros grandes projetos para viabi
lizar este ano. Depois de, no mês pas
sado, ter inaugurado as três novas 
galerias do Museu de flríf F*tadri - 
rnm ^ mnsira Chim Tishna^Aaüra._ .
reunindo artistas üue 'agitaram' a ins-..
tituicão nos últimos cinco anos, e ter. _

çado a primeira edição do jornal 
da Chico Lisboa', a nova diretoria se 
organiza para premiar os melhoes na 
área de artes plásticas no Estado.
Trata-se do 'Prêmio Rio-grandense

A Associação Rio-grandense 
de Artes Plásticas Francisco 
Lisboa é uma das mais antigas 
entidades desta área no País. 
Fundada em 1938, ela é pratica
mente desconhecida do grande 
público, embora tenha vivido 
grandes momentos que deve
rão ser retomados agora, se
gundo promessa da nova dire
ção que tem a frente o escultor 
José Francisco Alves, como 
presidenta José Francisco Alves, o presidente

ian
Gaudêncio Fidélis, José Albano Volk- 
mer e Eleonora Fabre.

Esta reativação de rumas da 
Chico Lisboa é mais uma tentativa de 
aglutinar os artistas plásticos dentro de Artes Plásticas Chico Lisboa que
de uma entidade que os represente terá sua primeira noite em grande
frente à sociedade. Com aproximada- estilo no dia 27 de novembro próximo,
mente 400 sócios (poucos com suas no auditório da Assembléia Legisla-
obrigações em dia na tesouraria da tiva do Estado. A premiaçâo, que já
entidade), a Chico Lisboa surgiu no foi apelidada do Oscar das artes plásti-
final dos anos 30 através da iniciativa cas, será dada a proximadamente 20
de um grupo de artistas (João Faria categorias, desde o artista do ano,
Viana, Edla Silva, Carlos Scliar, passando pelos destaques em todas as
Guido Mondin, EJdgar Koetz, Gastão técnicas, melhor galeria, evento, pu-
Hofsteter, Mário Mônaco e Nelson blicação, até um prêmio revelação
Faedriêh). Osapseiosde então são os àquele artista cuja produção emer-
mesmos de hoje: organizar manifes- gente esteja atingindo aceitação e

Por ele, passaram nomes atual
mente consagrados, como Carlos 
Scliar, Vasco Prado, João Fahrion, 
Glauco Rodrigues, Ado Malagoli, 
Xico Stockinger, Regina Silveira, Ar
mando Almeida, Clara Pechansky e 
muitos outros. A intenção da nova 
diretoria é dar ao evento todo o seu 
glamour de outrora, inovando, no 
entanto, nos critérios de seleção dos 
inscritos. Este ano o sistema será por 
portfólios, o que, acredita o 
presidente José Francisco Alves, 
“dará um caráter de maior

A s novas propostas e prio
ridades da 
Lisboa', como é conhe
cida dos artitas plásticos, 

terão seu ponto alto na reedição do 
Salão de Artes Plásticas da Chico 
Lisboa que, após 30 anos, terá sua 
décima quarta edição de 13 de 
novembro a Io de dezembro. O 
evento vai fazer parte da pro
gramação de inauguração do Espaço 
Cultural do Trabalho, na Usina do 
Gasômetro, em Porto Alegre. Inter
rompido em 1961, o Salão da Chico abrangência a análise da comissão de 
Lisboa foi o mais tradicional evento seleção”, composta por Eduardo 
de artes plásticas do Estado. Vieira da Cunha, Mário Rohnelt,

'Chico
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c mARTES PLÁSTICAS
Exposições mais visitadas

àá*.
PúblicoLocalMostra

Bienal de Arquitetura* 
(projetos gaúchos anos 80)

Margs 10.140

Agosto5.900MargsMinitêxteis**
(arte têxtil da América Latina)
BR 80
(artistas brasileiros anos 80)
MariliceCorona 
(pinturas)

CCMQ

Agosto3.200CCMQ

MaioCCMQ 3.000Contemporâneas 
(artistas gaúchos anos 80)
No mesmo kxàTpwíodo, em exposição: CatálogTGeral. 30 Anos dTÁtener Uvre e Chico Us- 
boa Aflora __________ ________________________

*• No mesmo perfodo e local, também a mostra Arte Gráfica dos Anos 50" __ -
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