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Observações :

Reaberto depois de 18 anos, de caráter bienal, o Salão 

' de Artes Plásticas Câmara Municipal de Porto Alegre foi instituido pe'. 

•lei ni 940 de novembro de 1952.
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Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE e a ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE 

ARTES PLÁSTICAS FRANCISCO LISBOA estão lançando a VIII edição do SA- 

CÂMARA MUNICIPAL.. Este Salão foi um projeto de lei do então vereador 

Josue Guimarães, em 1953 e ate 1960 foi anual- Depois, estando enor

memente defasada a sua premiação, deixou de existir.. Mas a lei con

tinuou em vigor e este ano, no cinaUentenário da Associação Riogran

dense de Artes Plásticas Francisco Lisboa (1938—1-988) resolveu-se 

reativá-lor reativação necessária^ pois Porto Alegre e das poucas ci

dades; brasileiras que não possui seu próprio Salão.

Embora desde o ano passado a atual diretoria da "Chico Lisboa" te

nha se esforçado para a. renovação deste Salão,, só há poucos dias foi 

liberada a verba, pelo senhor Prefeito Municipal, viabilizando, assim, 
a sua realização..

A data oficial da abertura e no dia 6 de setembro, quando se evo

ca a instalação da primeira reunião da Camara Municipal em Porto Ale

gre, no ano de 1737. Excepcionalmente este ano o Salão será aberto 

ao público no dia 25 de setembro..
A Associação "Chico Lisboa" que desde o início foi a organizado

ra deste evento faz questão que dele participe artistas da capital 
e do interior do Estado. Haverá um "Prêmio Aquisição Camara; Munici

pal de Porto Alegre", no valor de Cz$600,000,00 e cinco(5) prêmios 

"incentivo ã criatividade" (não aquisição) de Cz8100..00,00 cada um..

0 juri de seleção será composto por um representante do Centro 

Municipal de Cultura, um do Instituto de Artes da UFRGS, um do MARGS/ 

C0DEC, um da Associação e um escolhido pelos artistas..

0s próprios artistas selecionados faraó, nos dias 23 e 2h de se

tembro, através de voto a descoberto, a escolha dos seis trabalhos 

premiados..
0 Salão será- inaugurado no dia 25 de setembro, às 11 horas para 

proporcionar aos artistas e interessados do interior do Estado a 

presença do ato.



MARQUES, Geraldo FErnando SchillingMOELLER, Sonia

(Porto Alegre) (Porto Alegre)

"NOS DOMÍNIOS DO CASTELO" 

"VISTA DA TORRE" n° 4

"EMPRESA É UM ÔNIBUS?"Da série:

v •»
/ Técnica mista/aerografia com tinta

-
acrílica sobre madeiraMontagem com dobrafduras de papel

iHsi

MARQUES, Geraldo FErnando Schilling 

(Porto Alegre)
MOELLER, Sonia 

(Porto Alegre)

!

"NOS DOMÍNIOS DO CASTELO" 

"SALÃO DE MÚSICA" n° 3

"PELA JANELA VEJO..."Da série:

nica mista/aerografia com tinta 

acrílica sobre madeiradobraduras de papelMontagem com

i
■

PETTINI, Ana Luz 

(Porto Alegre)
TESSLER, Elida 

(Porto Alegre)

■

Da série: Album "Membros da Família": 

Foto I
"SEM TÍTULO"

<

te sobre papel
Instalação com fibra de vidro, re

sina, espelho e madeira
co. 3 SOJDi



■DOLORES, Graça 

(Porto Alegre)
DOLORES, Graça 

(Porto Alegre)

■ .

"AUTO-RETRATO DE UM FRÁGIL TELHADO 

DE ZINCO"
"TETO POBRE, 

FRÁGIL"
ZINCO QUENTE, VIDA1

Escultura em zinco Escultura em zinco

r-
FIDELIS, Gaudêncio Cardoso 

(Porto Alegre)

FIDELIS, Gaudêncio Cardoso 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO""SEM TÍTULO"

Parafina e alumínio galvanizadoParafina e alumínio galvanizado
■ h

' -

-

PORCELLA, Paulo Magali de Mello 

(Porto Alegre)

FIDELIS, Gaudêncio Cardoso 

(Porto Alegre)
í-, '

"ANTÍGONA II""SEM TÍTULO"

.■tf" V
*Acrílica sobre telaParafina e alumínio galvanizado



.

_ _ _

STRAPAZON, Maria Lució 

(Porto Alegre) GONZÁLEZ, Roberto Rodolfo Fajardo

(Porto Alegre)

"CICCIOLINA NO VALE DOS CARALHOS"
Da série: "BUSCANDO AMERIKA"

Pintura
Acrílico sobre tela

FÉLIX, Márcia Cezar 

(Porto Alegre)
PORCELLA, Paulo Magali de Mello 

(Porto Alegre)

"SONTEMBRASPO 2"
"ANTÍGONA III"

íativaXilografia fi' 

original, *aonA
Acrílica sobre tela

a
■

LEOTE, Rosangela 

(Porto Ale 'e)
FELKL, Luiz Antonio Fontoura 

(Porto Alegre)

"DENTRO IN SACCOS" 

Sendo dados:
"ESTUDO PLÁSTICO SOBRE A 

DO CÓDIGO"
REPETIÇÃOa- POLIPROPILENO 

b- ALGODÃO

s.

Cerâmica instalação

Performance



BAPTISTA, Junior

(Porto Alegre)

"ESCORREGADOR DE IMAGENS II"

Proposta. Desenho mista\

?



SANTOS, Marcone Darnel Batista dos 

(Porto Alegre)
SOARES, Antonio Augusto Frantz 

(Porto Alegre)

A

■

"CENSURA" "SEM TÍTULO" (tríptico)

Aquarela/nanquim, papel verge Mista, aquarela, guache,pastel

ANTONIAZZI, Jorge Luiz 

(Porto Alegre)
SOARES, Antonio Augusto Frantz 

(Porto Alegre)

..

AMARCORD""SEM TÍTULO" (díptico)

Fotografia P&B com viragem sépia 

seletiva

mista, aquarela,guache, pastel

PRETTO, Maria Roseli Doleski 

(Passo Fundo, RS)
PRETTO, Maria Roseli Doleski 

(Passo Fundo)

Da série: "AS FERAS: AMBIGUIDADE 07"
Da série: "AS FERAS: AMBIGUIDADE 06"

Lí*

Desenho - Técnica mista
Desenho - Têc '



FÉLIX, Márcia lezar 

(Porto Alegre)

MARQUES, Geraldo Fe* iando Schilling 

(Porto Alegre)
- **jr

*
.

S T
y

"NA ESTRADA COM 0 PNEU FURADO""SOTENBRASPO 1"

Técnica mista/aerografia com tinta 

acrílica sobre madeira
Xilografia ao fio, alternativa 

original, montagem única

%

MATTOS, Loret. 

(Porto Alegre)
MARTINI, Vera Beatriz Prataviera 

(Caxias do Sul, RS)

"VARAL""SEM TÍTULO"

Revistas em grade de ferro com 

prendedores, ^bieto
Litografia

BUENO, Daniel 

(Porto Alegre)
MATTOS, Lorete 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO" "PULEIRO"

Desenho. Aquarela e lápis de cor Revistas em grade de ferro, objeto

-



MENEGHETlx, Karin 

(Porto Alegre)
MANCEBO, . 

(Porto Ale re.

"NÃO CATA 0 VENTO. SOPRA A BRISA".. "SEM TÍTULO"

Litografia
Tinta latex e nanquim sobre papel

v

«*

BUENO, Daniel 

(Porto Alegre)

BUENO, Daniel 

(Porto Alegre)
'

"SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO"

Desenho. Aquarela e lápis de cor Desenho. Aquarela e lápis de cor-

■

r
PINTO, Tatiana Leonardelli de Oliveira 

(Porto Alegre)
SOARES, Antonio August Frantz 

(Porto Alegre)

"DIZER VERDADES" "SEM TÍTULO" (díptico)

Mista sobre ^ela/made: aquarela, guache, pastelMista,



•"
PLENTZ, Leopoldo 

(Porto Alegre)
INOCENCIO, Edson Antonio 

• . (Porto Alegre)

"CRUCIFICAÇÃO ENCARNADA III" "4.401"

Fotografia Bico de n^na

PLENTZ, Leopoldo 

(Porto Alegre)
PLENTZ, Leopoldo 

(Porto Alegre)

II"CRUCIFICAÇÃO ENCARNADA II"CRUCIFICAÇÃO ENCARNADA I"

Fotografia
Fotografia

MENEGHETTI, Karin 

(Porto Alegre)

MATTOS, Lorete 

(jrorto Alegre)

DA FÁBRICA DÁ, FUMAÇA DA"CERCA" "FUMAÇA 
FÁBRICA DÁ, FUMAÇA..."

Revistas em grade de ferro, objeto 

suspenso Litografia



DOLORES, Graça 

(Porto Alegre) FABRE, Eleonora 

(Porto Alegre)

"0 DESENHO DA AGULHA""ZINCO FRÁGIL, TETO MORNO..."

Escultura madeira - montagem
Escultura em zinco

SILVA, Nilton Antonio Maia da 

(Porto Alegre)
BERNHARDT, P~ uo Cesar 

(Porto Alegre)

*

"FLORA""DESENHO N9 809"

Pastel e acrílico sobre canson Terracota

SILVA, Nilton Antonio Maia da 

(Porto Alegre)SILVA, Edla Hofstãtter da 

(Porto Alegre)

Homenagem da "XICO LISBOA"

"OS 4 CAVALEIROS DO APOCALIPSE" "DONA SOLANGE"

i

• . . •

Batik e xilo Terracota
jem—m



„■ *
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NUNES, Maria Zoé Degani 

(Rio Grande,RS)
TOLPOLAR, Miriam 

(Porto Alegre)
BAPTISTA, Junior 

(Porto Alegre)

"0 PAÍS DO MEU TEMPO""LA MIRADA"
"ESCORREGADOR DE IMAGENS III"

PVA e purpurina sobre tela
Proposta. Desenho mista

Instalação

NUNES, Maria Zoé Degani 

(Rio Grande, RS)
BAPTISTA, Junior 

(Porto Alegre)

BERNHARDT, Plinio Cesar

(Porto Alegre)

"PEOPLE" - 0 ESPANTALHO""ESCORREGADOR DE IMAGENS I""DESENHO NQ 805"

Pastel e acrílico sobre Proposta. Desenho mista^ o

Instalação

-
■

P0Z0C0, Ondina 

(Porto Alegre)
RADAELLI, Gelson Ivo 

(Porto Alegre)
OLIVEIRA, Carlos Alberto de 

(Novo Hamburgo, RS)

"BATE-PAPO NA HORA DO CHÃ" "MAGALI DETESTA 0 PARAÍSO" "GAROTADA BRINCANDO"

Litografia Acrílico sobre acrílica

VifB? _T



I

MATTOS, Hild 

(Porto Alegre)

1eTOLPOLAR, Miriam 

(Porto Alegre)

aristela FurianMACAG....

(Porto Alegre)

■

H"UM SIMPLES DESENHO III"LA-NA-MORADA" "SEM TÍTULO"

4

DesenhoPVA e purpurina sobre tela Giz pastel oleoso

LAMEGO, Rojane Saraiva 

(Porto Alegre)
MACAGNAN, Maristela Furian GONÇALVES, Danúbio

(Porto Alegre) (Porto Alegre)

■

"SEM TÍTULO" "ARTE PARA QUEM?"(parte I)"JOGOS DE ARMAR I"

Têxtil, Recorte e alinhavo Giz pastel oleoso Litografia

GONÇALVES, Danúbio 

(Porto Aleg e)

NORi NHA, Vera Fagina Prates de 

(Porto Alegre)

"ARTE PARA QUEM?" (parte II)"SEM TÍTULO I"

LitografiaTécnica mista

i



■

PETRY, André 

(Santa Maria, RS)

EIZIRIK, Paulina Laks 

(Porto Alegre)
VASCONCELOS, Edmilson 

(Pelotas, RS)

"PINTURA INSTANTÂNEA""OUVE OH ISRAEL" "SIGNOS I"

Video/ComputadorAcrílico sobre tela Desenho - Técnica mista
.

VARELLA, Ruy 

(Porto Alegre)

PORCIÚNCULA, Mario Elias 

(Porto Alegre)
MASTROBERTI, Paula 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO""FIGURAS DE CIRCO V" "A FESTA"

Fotografia monocr^Desenho a pastel Acrílico sobre madeira

.

BONORINO, Deni 

(Porto Alegre)
MANCEBO, Liliane 

(Porto Alegre)

RADAELLI, Gelson Ivo 

(Porto Alegre)
• ■

"HOMEM ATIRANDO PEDRAS" l-"A MORTE DE 0'ROURKE""SEM TÍTULO"

óleo sobre tela
jbre telaTinta latex sobre papel A. xlXCL



CHOTGUIS, Moacir 

(Porto Alegre)
VIEIRA, Dione Veiga BETTIOL, Zoravia 

(Porto Alegre)

VIEIRA, Dione Vei-,^ 

(Porto Alegre) (Porto Alegre)

"SEM TÍTULO III" "LUXÚRIA""SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO"

Acrílico sobre tela pintura sobre Xilogravur^Pintura sobre tela

k

£. ••
DIAS, Jair da Silva 

(Porto Alegre)

BERNARDI, Simone 

(Porto Alegre)

ANTUNES, Alexandre 

(Porto Alegre)

DIAS, JaJ.r da Silva 

(Porto Alegre)

"SIRAY""SEM TÍTULO""S/T" "FIGER"

1

LitografiaGravura em metal LitografiaEscultura

ALBRECHT, Ligia Retamal 

(Porto Alegre)

NUftEZ, Victor D. Junior 

(Porto Alegre)

iNlCOLAIEWSKY, Alfredo 

(Porto Alegre)

"AUTO-RETRATO EM AZUL" "SEM TÍTULO II" "MASSACRE"

■

Pintura acrílica Técnica mista Nanquim e lápis de cor



REIS, Theresinha 

(Porto Alegre)
CATTELAN, Paulo César 

(Porto Alegre)

CATTELAN, Paulo 

(Porto Alegre)
..haSCHNEIDER, Rul 

(Porto Alegre)

"ELAS III" "PRELÚDIO""ERNESTINA III" "NO BAR DO AMOROSO"

Pintura FotograraaDesenho mistoFotograma

ALBRECHT, Ligia Retamal ARAÚJO, 

(Porto Alegre)

Marco c i 

(Porto Alegre)

ARIOLI, Adriana 

(Porto Alegre)
NICOLAIEWSKY, Anredo 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO""DANTESCA" "SEM TÍTULO I"

Pastel DesenhoPintura acrílica Técnica mista

■

■*;

NUNES, Maria Zoé Degani 

(Rio Grande,RS)
BETTIOL, Zoravia 

(Porto Alegre)
MATTOS, Biba 

(Porto Alegre)

'ndina 

(Por.o Axegre)

PO V.

"A MÁQUINA"
"AVAREZA" "JANELAS INDISCRETAS" "A INQUISIÇÃO"

Xilogravura Instalação LitografiaInstalação
■



,

VIEIRA, Dione Veiga 

(Porto Alegre)
HAESBAERT, Eduardo 

(Viamão, RS)
WAGNER, Heidi 

(Porto Alegre)
PEREIRA, Flavio Edson 

(Porto Alegre)

"O BARÃO D'MATELÃNDIA"
"SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO" "CASARIO"

Gravura, ponta seca
Pintura sobre tela Calcografia Mista/acríli a

• ‘

LIMBERGER, 

(Porto Alegre)
FernandoNICOLAIEWSKY, Alfredo 

(Porto Alegre)
CHOTGUIS, Moacir 

(Porto Alegre)
BUSETTI, Marinês 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO""PIRÂMIDES I""SEM TÍTULO III" "SEM TÍTULO II"

ObjetoTécnica mista
Acrílico sobre tela

Pastel sobre >eiI
.

.

.
LIMBERGER, Fernando 

(Porto Alegre)

MUNIZ, Moacyr 

(Porto Alegre)

PEREIRA, Edson Flavio 

(Porto Alegre)
BARIL, Fernando 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO""SALÁRIO MÍNIMO" "A RAINHA DA ZONA" "SEM TÍTULO"

.
Pastelôleo sobre eucatex Gravura, ponta seca j IDftl Acrílica



SIQUEIRA, Jader de 

(Porto Alegre)VASCONCELOS, Edmilson 

(Pelotas, RS)
SIQUEIRA, Jader de 

(Porto Aleg^cO

"FORMA I"
"SIGNOS II" "FORMA II"

Desenho - Técnica mista Resina com pó de mármore Resina com pó de mármore

STRAPAZON, Maria Lucia 

(Porto Alegre)
PORTO, Victor Hugo 

(Caxias do Sul, RS)
GONÇALVES, Danúbio 

(Porto iegre)

■

"SEM TÍTULO"
"SEQUÊNCIA DA CRIATIVIDADE""ARTE PARA QUEM? "(centro)

MistaLitografia
Pintura

' . ■

•* -V*’MÃDER, Edelweiss Porto 

(Porto Alegre)
TEIXEIRA, Rosa Helena C. 

(Lavras do Sul, RS)
BONORINO, Deni 

(Porto Alegre)

"A CESTA" "SEM TÍTULO" "HOMEM AMEAÇADO POR CÃES"

Acrílica sobre tela Pintura mista Óleo sobre tela

.



' .M
ANTONIAZZI, Jorge Luiz 

(Porto Alegre)GEYER, Gladys Resin 

(Porto Alegre)

HAESBAERT, Eduar 

(Viamão, RS)
'

"MERCADO DE ILUSÕES"

"SEM TÍTULO" "GRAVURA VII"

í*ação com 3Fotogr

negatiPastel seco s^bre oapel Calcografia
- '

f.

‘

-

,
MARTINS, Katia Teresinha GARCIA, Irineu

(Porto Alegre)
GARCIA, Irineu 

(Porto Alegre)(Porto Alegre)

POA
"SEM TÍTULO" "INTER FERÊNCIA" "LIMITE"

Escultura - Instalação Escultura - InstalaçãoFotografia

GARCIA, Irineu 

(Porto Alegre)
TOLPOLAR, Miriam 

(Porto Alegre)
NUfiÍEZ, Victor D. Junior 

(Porto Alegre)

■V".

"TRANSGREDINDO" "LA MORADA" "CARNE E SEDA"

Escultura - Instalação PVA e purpurina s :e tela Nanquim e lápis de cor



'

MANCEBO, Liliane 

(Porto Alegre)

PIQUÉ, Valentina 

(Porto Alegre)
VARELLA, Ruy 

(Porto Alegre)

■

"SEM TÍTULO" "PAISAGEM II""SEM TÍTULO"

Tinta latex sobre papel Acrílico sobre madeiraFotografia monocromá^^a

VIEIRA, José Antonio 

(Porto Alegre)

SOUZA, Sonia Tittelmaier de 

(Porto Alegre)
Rut’ mrelha

(Porto Alegre)

"A JANELA" Da série: "Criança" XXVI"Ã SARNA"

Pintura em resina XerografiaPintura óleo
A

.• -
TESSLER, Elida 

(Porto Alegre)
SCHNEIDER, Ruth Trelha 

(Porto Alegre)

BRENTANO, Fernando M. 

(Porto Alegre)

"SEM TÍTULO""A BRIGA DO TIÇÃO" "FLUXO CORRENTINO"

.
V
‘

Pastel seco sobre papel colado 

sobre tela
Pintura óleo Fotografia c^

m
' ír

.



TESSLER, Elida 

(Porto Alegre)

.1 •«••i.

PRYM-SCHMITT, Roberto 

(Porto Alegre)
BRENTANO, Fernando M.

(Porto Alegre)
j

.

"SEM TÍTULO"
"SEM TÍTULO""vibração VERDE"

T. *

Pastel seco, grafite sobre papel 

colado sobre tela
::i*Fotografia cor

v
f

m.
.oberto PRYM-SCHMIT..

(Porto Alegre)

PRYM-SCHMITT. 

(Porto Alegre)

LIMBERGER, Fernando 

(Porto Alegre)
BIGNETTI, Ligic 

(Porto Alegre)

'oberto

"SEM TÍTULO" "SEM TÍTULO""SEM TITULO" "SEM TÍTULO"

Fotografia FotografiaPastel sobre papel Macrofotografia

ARAÚJO, Marco de 

(Porto Alegre)

—~
BIGNETTI, Ligia 

(Porto Alegre)

BUSETTI, Marines 

(Porto Alegre)

VIEIRA,

(Porto

Tar

■

"SEM TÍTULO" "PIRÂMIDES III""SEM TÍTULO" "C JANELA"

Pastel Objeto-Macrofotog- íl Pintura em resina
—

■
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5Artistas selecionados do 

Salão Câmara Municipal
O
8CO

1
Q

Esteve reunido no fim de 
semana o júri de seleção do 
VÜI Salão Câmara 
Municipal. Composto por 
Armando Almeida, 
representante da Câmara 
Municipal, Carlos Scarinci, 
representante do Instituto 
de Artes da UFRGS,
Heloísa Crocco, 
representante do 
MARGS/CODEC, Gustavo 
Nackle, artista plástico, e 
Maria Leda Macedo, da 
Associação Francisco 
Lisboa, o júri analisou os 
1.160 trabalhos inscritos no 
Salão.

Segundo Maria Leda 
Macedo, presidente da 
Associação Riograndense 
de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa — 
associação responsável pela 
organização do evento 
desde sua criação em 1953 
por Lei do então vereador 
Josué Guimarães —, “nos 
dois últimos dias de 
inscrição para o Salão, o 
MARGS parecia pequeno 
demais para tantas obras e 
todos do júri se 
manifestaram surpresos 
com o grande número de 
artistas inscritos”. Para 
Maria Leda, “o trabalho de 
seleção foi duríssimo e nós 
fomos bastante rígidos”. 
Mas, adianta ela, “há obras 
belíssimas que não só 
justificam todo o trabalho 
da Chico Lisboa para a 
reativação do Salão 
Câmara Municipal, ele já é 
um sucesso”.

O VIII Salão Câmara 
Municipal será aberto ao 
público dia 25 de setembro, 
domingo próximo, às 11 
horas, no MARGS.

Antes disso, porém, 
ocorrerá o processo de

premiação dos seis 
vencedores do Salão aos 
quais caberá um Io Prêmio 
“Aquisição Câmara 
Municipal” no valor de Cz$ 
600 mil e cinco prêmios 
“Incentivo à Criatividade” 
no valor de Cz$ 100 mil cada 
um. Esta premiação será 
feita pelos próprios 
selecionados, através de 
voto a descoberto nos dias 
23 e 24 de setembro, sexta 
e sábados próximos. Estão 
convocados, então, pela 
Associação Francisco 
Lisboa, todos os artists 
abaixo relacionados para 
que nos dias acima 
referidos compareçam ao 
MARGS para realizar a sua 
análise e avaliação das 
obras.

Marques; Karin 
Meneghetti; Ligia Bignetti; 
Roberto Schmitt—Prym;
Ruth Trelha Schneider;
Ruth Trelha Schneider 
(instalação); Danúbio 
Gonçalves; Paulo Porcella; 
Rosângela Leote; Ruy 
Varella; José Antônio 
Vieira; Ana Luz Pettini; 
Alexandre Arioli; Gelson 
Ivo Radaelli; Plínio César 
Bemhardt; Marcone Damel 
Batista dos Santos; Antonio 
Augusto Franz Soares; 
Gaudêncio Cardoso Fidelis; 
Eduardo Haesbaert; Paulo 
César Castelan; Marinês 
Busetti; Márcia César 
Felix; Valentina Pique; 
Alfredo Nikolaiewsky;
Edson Flavio Pereira;
Tatiana Leomadelli de 
Oliveira Pinto; Lorete 
Mattos; Jader de Siqueira; 
Paula Mastroberti; Roberto 
Rodolfo Fajardo Gonzales; 
Luiz Antonio Fontoura 
Felkl; Fernando Brentano; 
Alexandre Antunes; Mario x 
Elias Porciuncula; Marco N 
de Araújo; Simone 
Bemardi; Leopoldo Plentz; -§ 
Gladys Resin Geyer;
Elenora Fabre; Cae Braga o 
— Eduardo Martins — i
Paulo Chimendes; Zorávia ■§ 
Bettiol; Nilton Antonio í 
Maia da Silva; Maria José ® 
Degani Nunez; Fernando 
Linberger; Jorge Luiz 
Antoniazzi; Genoveva 
Finkler; Adriane Arioli;
Heidi Wagner; Carlos 
Alberto de Oliveira; Vera 
Regina Prates de Noronha; 
Baptista Júnior; Wilson 
Cavalcanti; Mirian 
Topolar; Rosa Helena 
Teixeira; Moacyr Muniz; 
Irineu Garcia; Katia 
Terezinha Martins; Vera 
Beatriz Prataviera Martini.

Selecionados

Élida Tessler; Paulina 
Laks Eizirik; Dione Veiga 
Vieira; Sônia Moeller; 
Ondina Pozoco; Theresinha 
Reis; Jair da Silva Dias; 
Amarilli Boni Licht; 
Maristela Furian 
Macagnan; Rojane Saraiva 
Lamego; Liliane Mancebo; 
Maria Roseli Doleski 
Pretto; André Petry; José 
Carlos Moura; Maria Lucia 
Strapazon; Graça Dolores; 
Maria Helena Bervian; 
Edla Holstatter da Silva; 
Victor Hugo Porto; Deni 
Bonorino; Moacir Chotguis; 
Edelweiss Porto Mãder; 
Bibba Mattos; Victor 
Douglas Nunes Júnior; 
Edson Antonio Inocencio; 
Edmilson Vasconcelos; 
Hilda Mattos; Fernando 
Baril; Ligia Retamal 
Albrecht; Daniel Bueno; 
Sonia Tittelmaier de Souzâ; 
Geraldo Fernando

§
.1o
£
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Grandes atividades artísticas
ABRE SALAO DE ARTES. E MOSTRAS NA ARTE & FATO E CLAYTON TAPECEIRA

R eativado por iniciativa da Associação Chico Lis
boa dentro dos festejos de seu cinqúentenário, o 

Salão de Artes Plásticas Câmara Municipal de Porto 
Alegre será aberto às llh, no Margs. Interrompido 
em 1960, volta em oitava edição, com 200 obras de 87 
artistas gaúchos, escolhidas entre 1.179 inscritas. O 
prêmio aquisição, no valor de CzJ 600 mil e cinco 
prêmios incentivo à criatividade, de Cz$ 100 mil, se
rão entregues hoje.

Cerâmica e fotografias sobre o tema praia, passam 
a ocupar hoje a Galeria Arte & Fato, em exposições 
que abrem às 18h. Marlies Ritter traz uma instalação 
cerâmica denominada “A Praia”, onde utiliza areia 
branca para acomodar conchas e resíduos do mar, 
feitos em cerâmica. O fotógrafo Celso Chittolina apre
senta o ensaio fotográfico “Ver Verão”, explorando o 
movimento de uma modelo em contraste com as 
brancas dunas da beira-mar. Na Santo Antonio, 226.

Clayton Tapeceira comemora ò primeiro aniversá
rio de sua loja no Central Park Gallery (Mostardeiro, 
333). A partir das 19h30min, vai receber convidados e 
abrir uma exposição de tapeçarias.

tos dino que tetngSlfSe-

de íaníoches TS 
no Mafuquinho , que 
estréia nesse domingo, 
às 16h no Teatro do 
Museu do Trabalho (An-

AVCõ
Baril è selecionado do Salão

affiga&Sr
'Ver Verão'de Celso Chittolina
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Vencedores 

recusam prêmio 

e será feita 

nova votação

SALAO 

DE ARTES 

PLÁSTICAS 

CÂMARA 

MUNICIPAL

Plínio Bemhardt, N ilton Maia e Irineu Garcia e 
que figuram ao lado de novos talentos que, pela 
primeira vez estão expondo seus trabalhos.

A qualidade do VIII Salão foi bastante 
destacada por todos que participaram da 
sua abertura. Mas, para alguns artistas e 
marchands, como Milton Couto, da Galeria 
Arte&Fato, apesar do bom nível dos traba
lhos selecionados, eles não constituem ne
nhuma inovação ”e a desigualdade entre 
um trabalho e outro é decorrência da dife
rença de tempo profissional dos artistas parti
cipantes. Mas tudo isto é válido, porque é 
através do Salão que todas as tendências do que 
está sendo feito em arte hoje no Rio Grande do 
Sul se manifestam”.

É o caso de Rosângela Leote, classificada 
na categoria performance, onde ela apre
senta o trabalho baseado na sua pesquisa 
relacionada ao ‘‘corpo gerador formal”. A 
performance de Rosângela poderá ser vista 
todas as quintas e sextas-feiras, às 16h, no 
Margs, até o encerramento do Salão, no dia 
23 de outubro.

O Salão de Artes Plásticas Câmara Muni
cipal de Porto Alegre foi criado em 1953 pelo 
vereador Josué Guimarães. Até 1960 o Salão 
foi realizado anualmente, mas a partir desse 
ano, devido à defasagem do valor dos prêmios, 
foi desativado. Desde o ano passado a Associa
ção Francisco Lisboa, que está completando 50 
anos, iniciou a campanha para a reativação do 
Salão, que agora será realizado a cada dois 
anos.

Por MARGARETH DE PAULA
Editoria 2o Caderno/ZH

O VIII Salão de Artes Plásticas 
Câmara Municipal, aberto ontem no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
começou com uma situação polêmica: os 
vencedores, Paulo Olszewski, Paulo 
Chimendes e Caé Braga, autores de uma 
instalação, criação coletiva dos três, não 
aceitaram o prêmio porque isso 
implicaria na permanência do trabalho 
na Câmara Municipal, o que consideram 
inadequado. Como houve ainda dois 
empates, os vencedores definitivos 
somente serão conhecidos no final desta 
semana. Mas independente disso, os 
trabalhos selecionados podem ser vistos 
a partir de hoje, das lOh às 17h.

De resto, a abertura do Salão 
confirmou a expectativa da classe 
artística e dos apreciadores da arte: a 
cidade estava necessitando um espaço 
como este para a manifestação do novo 
nas artes plásticas gaúchas. A opinião da 
maioria era de que o nível das obras 
selecionadas está muito bom e, apesar de 
participarem muitos artistas já 
conhecidos, novos talentos também se 
destacaram nas diversas categorias 
concorrentes. Apesar da chuva intensa, 
um número elevado de pessoas 
compareceu às llh no Margs, para 
assistir a abertura do Salão que há 28 
anos não era realizado e agora voltou por 
iniciativa da Associação Rio-Grandense 
de Artes Plásticas Francisco Lisboa.

i

Prêmio e polêmica
Antes da abertura do VIII Salão de Artes 

Plásticas Câmara Municipal, os 87 artistas 
selecionados, através de voto a descoberto, 
escolheram os seis trabalhos vencedores. O 
‘ ‘Prêmio Aquisição’ ’, no valor de Cz$ 600 mil 
foi dado à instalação, criação coletiva de 
Paulo Olszewski, Caé Braga e Paulo Chi
mendes, onde eles retratam o seu relaciona
mento com a natureza. A obra foi montada

A importância do Salão foi destacada em 
sua abertura por todos que, de uma maneira 
ou outra, estão ligados a sua realização, 
como o presidente da Câmara de Vereado
res, vereador Geraldo Brochado da Rocha. 
Para ele, ao proporcionar a reabertura do 
Salão, a Câmara está resgatando um com
promisso com a cidade e sua população. 
Também a presidente da Associação “Chi
co Lisboa”, Maria Leda Macedo, destacou a 
importância cultural do Salão e disse que a 
preocupação básica de seus organizadores 
foi para que estivessem representadas to
das as tendências dentro das artes plásticas 
gaúchas da atualidade. Ela observou ainda que 
a repercussão alcançada pelo Salão, desde 
que sua realização foi anunciada, ‘ ‘foi incrível, 
pois tudo foi realizado dentro de um prazo de 45 
dias e mesmo assim recebemos um número 
recorde de artistas e obras inscritas”.

com pedra, madeira e cerâmica, tudo reco
lhido em locais e acontecimentos especiais 
vividos pelos três no interior do Estado e 
também em Porto Alegre. Os três não 
aceitaram a premiação, porque ela implica 
na permanência do trabalho na Câmara 
Municipal, com o que eles não concordam. 
Além da ligação afetiva com o trabalho, eles 
consideram que, pelas suas dimensões e 
características, a obra não teria um local 
adequado na Câmara.

Além da recusa da premiação, também 
houve empate no segundo lugar, prêmio 
‘ ‘Incentivo à Criatividade”, no valor de Cz$ 
100 mil cada um, entre os artistas Fernando 
Baril e Irineu Garcia e também no sexto 
lugar, entre Antônio Augusto Frantz e Al- 

Foi enviado para o VIII Salão de Artes fredoNicolaewski. Desta maneira, terá que 
Plásticas Câmara Municipal um total de 1.179 ser realizada a votação em segundo turno, o 
obras, o que significa a participação de 393 que acontecerá no próximo sábado, às llh, 
artistas, que concorreram nas categorias de quando serão escolhidos os artistas vence- 
escultura, pintura, desenho, gravura, instala- dores do Salão. Para a diretora do Margs, 
ção, performance, têxtil e vídeo. O número Míriam Avruch, a participação dos artistas

na votação dos premiados torna mais inte-elevado de participantes surpreendeu o júri de 
seleção, constituído por Armando Almeida, ressante a escolha dos vencedores. Para 
representante da Câmara Municipal, Carlos ela, a reativação do Salão é da máxima g 
Scarinci, do Instituto de Artes da Ufrgs, Heloí- importância para as artes plásticas gaú- 
sa Crocco, representante do Margs/Codec, chas, “porque desta maneira se verifica a 
Gustavo Nackle, artista plástico e Maria Leda incrível produção que está havendo nesta 
Macedo, da Associação Francisco Lisboa. No área e que nada fica devendo aos grandes 
final, foram selecionados 200 obras, de 87 centros, conforme ficou evidenciado não 
artistas já conhecidos do público, como Fer- somente pelo número de trabalhos envia- 
nando Baril, Hilda Mattos, Paulo Porcella, dos, mas também pela sua qualidade”.

Paulo Chimendes, Caé Braga e Paulo Olszewski recusaram o prêmio a sua instalação
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SEGUNDO TURNO da
votação para escolher os 
premiados no Salão de Ar
tes Plásticas Câmara Mu
nicipal será realizado neste 
sábado, pontualmente às 
llh. no Margs. A Associa
ção de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa tomou a 
medida, em vista da equipe 
ganhadora, de Caé Braga, 
ler recusado o prêmio e pe
los empates entre Fernan
do Baril e Irineu Garcia 
em segundo lugar, com no
ve votos, e Alfredo Nicolal- 
ewski e Antonio Augusto 
Franz empatados em quin
to. cada um com seis votos. 
Votarão apenas os artistas 
participantes do primeiro 
turno, que deverão perma
necer no recinto até a deci
são final, para eventu- 
aliade de ocorrer novo em
pate. Os residentes no inte
rior poderão votar por pro
curação.
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Vigor e polêmica no circuito de arte
A abertura do Salão Câmara (Andradas), uma individual da cusado pelos autores da obra es-

Municipal de Porto Alegre, exi- colombiana Rosy Moreno. A ar- colhida pelos próprios artistas,
bindo no Museu de Arte do Rio tista que está radicada há dez É que a equipe liderada por Caé
urande do Sul um extenso pano- anos em porto Alegre e tem Bra8a realizou uma instalação
ramada produção gaúcha e uma transformado cenas característi- plástica, que dificilmente pode-
íntimdade de individuais e cole- cas da cidade em imagens de ria ser mantida por uma institui-
tivas indica uma vigorosa movi- suas telas: £ 0 caso d0s retratis- Ção não especializada em arte
mentaçao na área de artes piás- tas (lambe-lambe) da Praça XV, como a Câmara Municipal. Em
ticas. No circuito alternativo, por os engraxates da Rua da Praia e geral este tipo de obra se desti-
exemplo, exposições como a que 0 Brique da Redenção. Nas te- na a museus. Diante disso a or-
está no bar Zelig, uma coletiva ias desta mostra que fica aberta ganização do Salão está convo-
que reune obras de Karin Meneg- à visitação até dia 11 de outubro, cando os artistas que participa-
netti, tsimone Bernardi, Eduar- R0sy se volta para as floristas da ram da primeira votação a com-
do Haesbaert e Valquina Azeve- Borges de Medeiros e homena- parecer no Margs no próximo sá-
do. Sao htografias, gravuras em geja a cidade nesta sua segunda bado, a partir das 11 horas, dia
metal, desenhos e sengrafiás em individual. Io de outubro, para eleger nova-
distintas linguagens que podem mente o prêmio aquisição. Só
ser vistas ate 28 de outubro. jç(as 0 vigor no circuito não poderão participar os artistas

exclui a polêmica. O prêmio plásticos que votaram no sába-
Noutro espaço institucional, aquisição de 600 mil cruzados do do passado. (Luiz Carlos Barbo-

no da Caixa Econômica Federal Salão Câmara Municipal foi re- sa)
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Videoartista denuncia prejuízo
O VIII Salão Câmara de Porto Alegre, que desde o dia 

25 deste mês está se realizando no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, entre tantas obras participantes se 
deparou com uma mídia pouco conhecida e, ao que 
parece, se emaranhou. Conforme o artista plástico 
gaúcho André Petry, selecionado pelo júri para integrar 
o evento com seu vídeo arte, aconteceram alguns 
problemas na avaliação do seu trabalho e em vista disso 
acabou sendo prejudicado “tanto na seleção, quanto na 
exposição para os artistas que votaram os trabalhos a 
serem premiados”, diz.

Petry conta que tudo começou quando o júri que 
selecionou seu trabalho viu a fita de vídeo no sistema 
NTSC, enquanto ela estava gravada em Pal-M, e 
alegaram defeito com a fita. Depois, quando os próprios 
artistas votaram naqueles a serem premiados, outro 
problema: no último dia para votação, às 15h, seu 
trabalho estava na gaveta da comissão organizadora 
do salão, e a sala de vídeo do museu se encontrava 
fechada a chave. No dia anterior o vídeo fora visto 
novamente no sistema NTSC (nunca em Pal-M). “Con
siderando esses fatos, meu trabalho foi prejudicado 
tanto na seleção quanto na exposição. A diretora do 
Museu e a comissão organizadora reconheceram o 
despreparo da equipe de audiovisual do museu, bem 
como o prejuízo que o trabalho teve em momentos 
importantes que antecederam a abertura do salão para 
o público. Porém nada foi feito para reconsiderar os 
fatos”, observa.

/
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SALÃO CÂMARA MUNICIPAI

Segundo turno 

define ganhadores
Com um segundo turno de votação, foram 

definidos, neste fim de semana, os nomes dos 
ganhadores dos seis prêmios do VIII Salão de 
Artes Plásticas Câmara Municipal, aberto no 
Margs no último dia 25 de setembro. Irineu 
Garcia ficou com o grande “Prêmio Aquisi
ção” no valor de Cz$ 600 mil e os cinco prêmios 
‘ ‘Incentivo à Criatividade ’ ’ no valor de Cz$ 100 
mil serão distribuídos entre Fernando Baril, 
Geraldo Marques, Fernando Limberger, An
tônio Augusto Frantz Soares e o grupo de Caé 
Braga que, vencedor do primeiro turno, não 
aceitou o “Prêmio Aquisição’’ e recebe
rá um dos “Incentivos à Criatividade”.

Muitos artistas circularam pelo MARGS 
durante o fim de semana em meio aos visitan
tes do VIII Salão de Artes Plásticas Câmara 
Municipal.

Chamados para um segundo turno de vota
ção, os artistas eram unânimes ao afirmar 
que o processo de escolha dos vencedores do 
Salão instituído pela Associação Francisco 
Lisboa, organizadora do evento, foi inovador e 
democrático.

Para Fernando Brentano, fotógrafo que 
teve duas obras selecionadas, “o sistema 
usado em que são os próprios selecionados do 
Salão que, através de voto aberto e justifica
do, escolhem os premiados, é muito melhor do 
que o júri e o fato de estarmos aqui reunidos 
um dia inteiro discutindo, conversando, tro
cando idéias foi muito interessante”. Bren
tano considera, no entanto, que “seria mais 
justo não poder se autovotar, só concorrer 
com o voto dos outros, e cada artista deveria 
dar seis votos, ao invés de dois, já que são seis 
prêmios”. Segundo ele, "hoje pagamos o 
preço pela inexistência de mais salões, assim 
como pelo curto espaço de tempo para a 
realização deste”.

O problema da falta de tempo (30 dias)

para a organização do evento foi desta
cada pela maioria dos presentes ao segundo 
turno de votação. Para Maria Leda Macedo, 
presidente da “Chico Lisboa”, “com proble
mas ou sem problemas, o importante é que o 
salão está aí”. Lembrando o caso de André 
Petry, que teve seu videoarte apresentado em 
sistema NTSC enquanto ele estava gravado 
em Pal-M, Maria Leda diz que “este é 
entre os muitos outros artistas que pode
rão reclamar prejuízo, pois a exigüidade 
do tempo para organizar o Salão e o grande 
número de obras inscritas determinaram 
uma série de dificuldades para que se alcan
çasse aquele nível ideal pretendido’ ’. Falando 
ainda sobre este problema, a presidente da 
“Chico Lisboa” fez questão de eximir o 
MARGS de qualquer responsabilidade no 
acontecimento e frisou que eram de compe
tência da Comissão Organizadora todas 
providências para a realização do Salão. 
Sobre o processo de votação, Irinei Gar
cia, presidente da Associação de Escultores 
do Rio Grande do Sul, destaca ter sido este um 
grande marco do VIII Salão.

um

as

P ara ele, isto foi tão importante que de ve ser 
incluído nos demais eventos do Estado 
geral e já propõe que a Feira do Pequeno 
Bronze, do Atelier Livre, use um sistema 
semelhante * ‘pois é preciso criar mais espa
ços para discutir a produção plástica atual 
dentro de novos conceitos e a prática da 
escolha é altamente significativa para o artis-

em

ta”.
O VIII Salão Câmara Municipal permane

cerá aberto ao público até 23 de outubro, de 
terças a domingos, das lOh às 17h, apresentan
do as 200 obras selecionadas que formam uma 
grande mostra da produção plástica gaúcha 
da atualidade.



J o mal: //o
Data:__/_______ j / 2/
Página :__3______

/9

■feevuio 'i°Aútn, tfj2Assuntp: __
__ Í-'1-‘^,1-'iiçP> í'X\JC-

Problemas
O 8o Salão de Arte da Câmara Municipal de Porto 

Alegre encerrou no dia 23, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, mas até agora a premiação não foi 
entregue — Cz$ 600 mil para o primeiro colocado e Cz$ 
100 mil para os outros cinco. Pelo regulamento, os 
prêmios deveriam ser pagos em solenidade promovida 
pela Câmara, mas, até agora, nada. A explicação que 
fornecem aos interessados é que isso só se dará depois 
de finda a greve.

Rosângela Leote, um 

trabalho em discussão
Nesta quinta, às 16h, estará em discussão no auditório do Mu
seu de Artes do Rio Grande do Sul, o trabalho da artista plásti
ca Rosângela da Silva Leote de Souza. Antes do debate, quem 
ainda não assistiu, poderá ver de perto o trabalho de Rosânge
la que vem sendo apresentado no Margs desde a abertura do 
8o Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, promovido 
pela Câmara Municipal de Porto Alegre e que encerra no próximo 
domingo. A performance de Rosângela Leote foge ao convencional. Em 
vez de utilizar a ação como elemento principal, dá mais importância 
ao visual além de seu roteiro ser praticamente dirigido pela energia que 
o público passa.

Desde criança ela fazia pintura e desenho. Estava em busca de algo 
que não conseguia identificar. Seu trabalho nesta área até há pouco, 
quando ainda praticava, era dinâmico, mas meio perdido. Atualmente, 
ela faz Bacharelado em Artes Plásticas-Desenho na Ufrgs, mas foi 
a partir do curso de teatro que fez com Sônia Pelegrino, Per
formance com Guto Lacaz e Vídeo com Simone Michelin é que ela se 
encontrou: é pesquisadora na área de artes e explora performance como 
principal forma de expressão desde 86, tendo realizado já, várias 
delas. O seu negócio agora é performances.

Com 27 anos, mãe de dois meni
nos e vivendo como vitrinista au
tônoma, Rosângela espera muito 
do debate de hoje: será um termô
metro do seu trabalho, principal
mente porque alguns a taxam de 
muito intuitiva e experimental.

Entre seus trabalhos constam Se 
Lygia. Clark Me Visse..., Um Par 
de Três, Ólito Monólito, Adeus 
Lygia Clark, Dentro in Sacco e 
Bolulose de Jornal. Ela apresenta 
hoje Dentro in Sacco. Diz que “se 
achoi ” quando fez uma instala
ção.

No seu trabalho atual, ela não 
chega a fazer um roteiro prévio, 
mas também não chega a impro
visação. Existe uma espinha dor
sal oride a maior importância é o 
visual da coisa, porém, o espetá
culo segue de acordo com a emo
ção da artista e principalmente, 
da energia que o público lhe trans
mite. A sua meta, em breve, é a de 
explorar a linguagem de vídeo em 
seu tijabalho.


