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TRIO AUSTRIA PROF. WILLY HENL
Hon. EFIAP - Hon. OGPH - DGPH

Três fotógrafos amadores (Anton Bruckmüiler, 
Prof. Willy Hengl e Erwin Kneidinger), inclinados à 

divulgação da fotografia contemporânea,

O Foto-Cine Clube Gaúcho dando prossegui

mento as atividades comemorativas ao seu 30.° ani

versário promoverá, Mostra Fotográfica de seu Sócio 

Honorário Prof. Willy Hengl e do Trio Áustria.

Autor participante de mais de 400 mostras 

especiais e 2500 salões internacionais é detentor de 

mais de 1000 prêmios e possuidor de 55 títulos de 

honra.

sem renun
ciarem as suas características Austríacas, houveram 

por bem em 1968 formar um grupo ao qual deno

minaram "Trio Áustria".

Este grupo, ao longo de seus 13 anos de ati

vidades, tornou-se conhecido internacionalmente, 

ticipando de mais de 70 mostras fotográficas em to

do o mundo.

Nascido em 1927, sendo pedagogo e artista 

com o prêmio 
máximo de seu país, recebeu em 1977 o título de

livre, após diversas vezes agraciadopar-

Prcfessor.

Fotografando em Branco e Preto e utilizan
do-se de técnicas especiais, produzem fotografias 
a par do impacto que causam no expectador devido 
as suas características fortes, marcantes e severas, 
prestam uma informação atualizada e moderna so
bre o mundo em que nós vivemos.

que Autor de várias publicações acerca de assun

tos rorográficos, recebeu prêmios mundiais fotoliterá- 

rios nos anos de 1969, 1972 e 1975.

Loca! Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Rua 7 de Setembro, 1010 

Praça da Alfândega

Jurado reconhecido internacionalmente é in

clusive criador de

Erwin Kneidinger (tFIAP-OGPH), nascido

na cidade de Haag-Ausfria. 
Oriundo da Seção Jovem do Clube Kâmera de Linz, 
é autor premiado internacionalmente, tanto

em
1940 é comerciante têxtilPeríodo: 4/9/81 a 27/9/81 método de julgamento que le-um

va seu nome.
como

membro do Trio Áustria, como em trabalhos indivi
duais.Horário.- Das 10 hs. às 17 hs.

Com trabalhos divulgados e prêmios recebi

dos nos 5 continentes, ocupa lugar de destaque en

tre os autores de todos os tempos, no mundo.

Anton Bruckmüiler (EFlAP-OGPH), nasceu em
1909 e é um dos mais destacados fotógrafos Aus
tríacos da atualidade.

A abertura da Mostra será dia 3/9 as 18:00 horas.

Embora um dos mais antigos sócios do afa

mado Kâmera de Linz, manteve sua arte de fotogra

far sempre jovem e atualizada.

Sobre ele já se disse.-

"Willy Hengl conhece o mundo da fotografia" 

O mundo da fotografia conhece Willy Hengl".



Jornal da

imagem setembro/81 - n2 2



——————em foco
CURSO DE FOTOGRAFTá

, A Fragma Foto jornalismo, 
apos iniciar as aulas regula 
res das duas turmas do 2Q 
mestre, abre as inscrições 7 
para uma turma extraordiná - 
ria, com aulas intensivas. 0 
curso terá duração de 1 mês 
e os interessados, podem ob
ter maiores informações 
rua Garibaldi, 878 - Indepen 
dênaia - POA.

editorial
"EXPLODE CORAÇÃO"

Gratificados e fortalecidos. É como nos sentimos após 

a acolhida que recebeu o primeiro número do Jornal da Ima - 

gem. As manifestações de apoio e de críticas que recebemos, 

permitem ratificar nossa posição - Participar e Aperfeiçoar 

- diante do momento brasileiro.
Abrir frentes alternativas para o mercado de trabalho 

Conclamar a todos para uma participação associativa e comu

nitária. Fazer, fazer a todo custo, como faz o guerreiro. E 
fomos buscar nas nossas origens, a razão da inquietação que 

agita nosso peito* Nos rituais dos nossos índios quando pii 

tam seus corpos e dançam,.- quando se preparam para a guerra 
que esta não haja. Espantar a inércia que entorpece 

nossas articulações e acaba nos imobilizando. Esta e nossa 

luta, nosso ritual.

SALÃO UNIVERSITÃRIO
A fotografia é uma das

categorias do VI SALÃO NACIO 
NAL UNIVERSITÁRIO DE ARTES 
PLÁSTICAS. A Pro-Reitoria de 
Extensão da UFRGS receberá 
inscrições até o dia 30 de 
setembro na av. Paulo Gama , 
s/ne - Porto Alegre - RS.Mai 
ores informações no 7g andar 
da Reitoria ou pelo tel; 21- 
-70 33 ramal 66.

se

à

EXPOSIÇÃO RO MARGS

0 Foto-Cine Clube Gaú - 
cho, comemorando seu 308 an:L 
versário, promove mostra fo
tográfica de Willy Hengl 
do Trio Áustria. As fotogra
fias ficarão expostas no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, durante o mês de setem
bro.

TCHÊ ABRE LIVRARIA

Humor, ficção e jomalis 
mo sao as areas de atuação ~~ 
da nova livraria, localiza
da na Salgado Filho, 359- Ga 
leria Palacio Itália - loja“ 
5 - Porto Alegre - RS.

mesmo a

SUPER-8 E AUDIOVISUAL
URGENTE-URGENTE-URGENTE-URGENTE-URGENTE-URGENTE-URGENTE Ro Studio dei Mese-José

'•FRAGMA REÜRE DADOS d2 Patrocínio, 698-apresenta
SOBRE FOTO E CINEMA” Sao de super-8, realT

FOLHA DA TARDE, em aua co TaT 
luna de fotografia do dia lfi ~ Também nõ Studiõfde sex 
de setembro, destaca a inicia ta a domingo - 21 hse está 
tiva do CENTRO DE DOCUMENTA - sendo mostrado o audiovisual
H° que o Jornal da Imagem es "0 País do Sol Nascente" ela 
ta procu rando organizar.

FOTÓGRAFOS. NÍO PARTICIPEM

As Associações de Classe dos Fotógrafos precisam to
mar medidas urgentes, a fim de acabar com a vergonhosa es
poliação praticada, em alguns concursos fotográficos.

0 II Concurso Diapositivos Conservação do Solo, 
movido pela Secretaria de Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul, tráa em seu regulamento a seguinte preciosi 
dade: ” Oa diapositivos, classificados ou não, passarão a 
ser propriedade da Secretaria da Agricultura, que se com - 
prometera no caso de edição dos mesmos, que a mesma seja 
feita sem cortes com a citação clara e visível dos 
dos autores”.

Outra agressão acontece na la Bienal Nacional de Fo
tografia — Natureza Brasileira, promovida e organizada pçj 
lo Foto Cine Clube Bandeirante e patrocínio da Confedera
ção Brasileira de Fotografia e Cinema. 0 Fotógrafo para 
participar deste concurso tem que pagar uma taxa de ins — 
crição no valor de Cr$100,00.

pro-
borado por Flávio-dei Mese.~

procura-se

Jornalistas - Fotógrafos - Publicitários - Cinaastas -
ma Fotoj ornalísmof3 partlcip™ d° caP^al social da Frag-

A Fragma é um movimento alternativo de 
balho. Venha participar.

rua Garibaldi, 878 - Independência - POA

nomes

mercadp de tra-

- RS
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reportagpm, _ _ _ _

OS LAMBE-LAMBE DA PRAÇA XV
reportagem _

Em número de 13, eles 
formam uma comunidade de tra 
balhadores do 3x4, eventual
mente outros tamanhos. Embo
ra suas máquinas-laboratório 
sejam pintadas de uma mesma 
cor , dando a impressão de 
pertencerem a uma só pessoa 
ou firma, c$da um é dono de 
seu instrumento de trabalho.

É dentro daquela mági 
ca caixinha que se processa 
toda a feitura da foto. Atra 
ves de um pequeno tanque, a- 
coplado na parte de baixo na 
traseira da caixa, dividido 
em uma parte para o revela - 
dor e outra para o fixador , 
é que se processa a revela - 
ção do filme. Pronto o nega
tivo, usam a luz natural do 
sol para passar a imagem pa
ra o papel, por contato. Fa
zendo tudo isso rapidamente,

5
4



Port fólio serie 'oAKNA VAL '
reportagem

eles surpreendem pela habili^ 
dade. 0 Cliente espera no lc 
cal a feitura das fotos ou , 
então vai cumprir outra tar£ 
fa , enquanto aguarda as fo
tografias. Na volta encontra 
seu rosto estampado no 3x4 * 
paga e sai satisfeito. Mas 
se o caso é só bater um papo 
tudo bem. São diversas as 
pessoas que frequentam a Pra 
ça XV e que puxam sempre uma 
conversa com eles, uns vel - 
bos conhecidos outros curio
sos apenas. Alguns fotógra - 
fos já trabalham alí, a bas
tante tempo. Conversei com 
um que já tem 33 anos de tra 
balho no local e que herdou 
de seu pai os segredos da 
profissão e o ponto.

fotografias e 

texto de LUIZ BASlLIO

fotografias de RoBtRfo < / //a i
76
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DIáRIO DE UM FOTÓGRAFODláhlO üh UM f’oT jjíiA F

Setembro/1978la parte L Ê rv n I Fechamos o estúdio com uma incrível performanse* cento 
e noventa mil cruzeiros de dívidas. Ficamos até alegres,pois 
nos consolavamos com a dívida externa do Brasil.

, Tinhamos tanta pena dos brasileiros que seria muito e- 
goismo pensarmos na nossa, uma mixaria. E também não estava 
tudo perdido, pois me sobrara o carrão que estou anunciando 
abaixo:

Anúncio Classificado:

FOTÓGRAFO PRUFIbdlüNAL^DES&òPERADu 
Procura trabalho junto a fotografo profissional rea

lizado $$$ podendo exercer as seguintes funções: assisten 
te, varredor de estúdio, copeiro prá servir cafezinho. Pa 
gamento a combinar (salário ou percentual no faturamentoT. 

Contatos urgentes para Paulo - tel: 99-88 77 
"Ajude um fotógrafo antes que (eu) acabe"

CURRICULUM VITAE

VERDE-SE OU TROCA-SE 
UM GORDINI ANO 
POR UM FILME EKTACRO- 
ME 35mm,DAYLIGHT 64ASA.

Diante de tão espetacular carreira como fotógrafo, com 
toda essa experiencia e frente a um amplo mercado de traba -
Iho, nao me restou outra opção: VOU SER FOTÓGRAFO PROFISSIO
NAL.
PARTICIPE DA CAMPANHA- "MATE UM FOTÓGRAFO E GARANTA SUA VAGA»

1964

Dezembro/1976
Após concluir de forma brilhante o curso no Poto-Clu 

be, sendo considerado o melhor fotógrafo do Brasil-por mim 
é claro-larguei a profissão de bancano, trocando-a pela 
de fotógrafo. Era o início de uma nova vida, cheia de aven 
turas, mulheres maravilhosas,
1977

carroes...

Resolvi então montar um fabuloso estúdio em socieda
de com um amigo-era o segundo melhor fotógrafo do Brasil.

Superequipado , o estúdio ficou logo conhecido n o 
meio fotográfico, comercial e publicitário, criando pos 
sibilidades de grande volume de trabalhos. 0 número de cli
entes aos quais prestamos serviços fotográficos foi:

FOTO DO MÊS: Simon e Mário Soares

nen

hum.
1977/76

0 dinheiro finalmente chegou, e com ele o sucesso 
Mas isto nos exigiu muito e teve o seu preço: problemas na 
coluna de tanto carregar o equipamento, pe inchado...^

Tudo isso valeu a pena, pois conhecemos os incríveis 
diretores de arte das nossaa agências de propaganda, os 
espetaculares chefes e editores de fotografia dos nossos 
jornais e revistas, verdadeiros seres iluminados. Claro que 
ha exceções, mas estas se apagam diante desses seres fabu
losos. Eu jur o. Eu juro.

Ah! 0 dinheiro, quase esqueço! É verdade. Faturamos 
muito com a venda do nosso equipamento aos mercados foto - 
gráficos da vida. Afinal nós tinhamos que pagar o aluguel 
e comer.

Ah! Ia me esquecendo também das mulheres. ma9 vou r >r_ 
tar: encontrei uma tremenda modelo, a grande inspiraçáo,que 
está lá em casa até hoje cora um bonequmho de 2 anos que co 
me uma Nixon por mês. Haja filme!!!

1110



cinema PONTO DE CINEMA
A preservação da memória cinematográfica

ama cinemateca mostrando também filmes que eram importantes 
dentro da história do cinema. A nossa luta é pela formaçáo 
de uma cinemateca gaúcha.
JI - já existe algum material, algum arquivo?
Carlos - Fez-se uma campanha que teve o apoio do Sílvio 
Back, o maior cineaata do sul do país, toda a sua produção 
está fundamentada no Paraná; ele viu no Ponto o germe d a Ci_ 
nemateca Gaúcha e nos deu muito apoio. A gente lançou 
exemplo, um apelo para quem tivesse algum material, porque 
muitas vezes as pessoas herdam esse tipo de material e para 
elas não tem nenhum valor, enquanto para nós tem um valor i- 
nestimável. Não existe preço, uma vez que não há possibili
dade de aquisição. A gente também lançou um apelo para fil- 

e hoje já possuimos alguma coisa.
Como se estrutura o Ponto? E quantas pessoas lá tra -

Entrevista com Carlos Schimidt 
coordenador do Ponto deC inema. por

JI - 0 que é o Ponto de Cinema?
Carlos - É uma sala criada em 1980, para veicular trabalhos 
que jamais eram exibidos em salas comerciais. Não só em bi^ 
tola 35mm, como principalmente em l6mm e super-8. 0 cinema balham?
nessas bitolas era considerado marginal e amador. Existia Carlos - Muito menos pessoas do que aparenta. Aparentemente 
uma grande produção de filmes nestas bitolas, que eram mar- nós temos uma grande organização, porque conseguimos quali- 
ginalizados em função da não existência de uma sala exibido dade na impressão dos cartazes e programas e nossa programa 
ra e o Ponto de Cinema surgiu então pra veicular este trabãl ção de filmes é muito boa, o que a gente consegue manter
ho. É a primeira no Brasil, o que torna mais difícil ainda ~ com dificuldades. Neste trabalho estão empenhados somente
a sua organização. Mas basicamente, por exemplo, o sujeito minha mulher e eu, mais ninguém. A gente recebe algumas co
sem ter um canal, ele não vai ter retorno pelo investimento laboraçóes importantes como a do Wesly Coll e da Maria Bala
isto ai desestimula muito a produção. dão e outras pessoas trabalham anonimamente dando o seu a -
JI - Quer dizer que no Ponto de Cinema, o principal seria a poio. Mas não são constantes, quer dizer, eu não posso con- 
mostra de bitolas super-8 e l6mm? - tar com elas né. 0 Ponto de Cinema, basicamente, está funda
Carlos - 0 Ponto de Cinema iniciou no primeiro semestre de mentado em duas pessoas. Não temos sede, não existe o espa-
198o, mostrando trabalhos do cinema gaúciio e algumas obras ço físico chamado Ponto de Cinema; existe uma sala cedida 
do cinema jovem alemão, então desses filmes a maioria era pela Prefeitura Municipal.
auper-8, alguns l6mm e cópias reduzidas para l6mm de filmes JI - Quer dizer, é a sua proposta criar este espaço mas que
originalmente produzidos em 35mm.Então houve uma tentativa ainda não gode ser realizada.
que foi muito válida, muito importante, que mostrou que a - Carlos - Nao. A gente está muito longe dessa proposta. E ca 
quí no fíio Grande do Sul se fazia cinema e havia uma produ- da vez mais, a gente está se distanciando dessa proposta, ou 
ção que manteve a programação do Ponto, durante um semestre seja fica cada vêz mais difícil a conquista deste espaço fi 
inteiro. sico nosso.

0 Ponto de Cinema funciona como um cineclube?

mes
JI

JI - Esses filmes que eram exibidos no Ponto 
dos la ou também no circuito comercial?
Carlos - Apenas os de 35mm circularam comercialmente, agora 
os de super-8 e I6mm jamais foram exibidos; então depois a 
gente passou a transar a um nível mais diversificado 
continuidade a nossa filosofia, que era mostrar filmes 
não passavam no circuito, isto ai é uma coisa muito ampla, 
passou-se a exibir filmes já vistos anteriormente r_ 
mas, mas que pela extinção da validade do certificado 
censura não eram mais exibidos.

só eram exibi JI
Carlos - Mais que um cineclube, porque se a gente analisar 
em termos semânticos, cineclube se propóe a exibir filmes a 
penas para os seus sócios, 
mo uma cinemateca ou um cinema comum,
Não recebemos apoio de nenhuma pessoa ligada a cinema aqui 
no Eio Grande do Sul, com uma excessão, Antônio Carlos que 
é uma pessoa muito interessada e já recebemos diversas ve - 
zes o seu material. Mas objetivamente em termos de partici
pação, pessoas que se proponhão a ajudar, a dar seu apoio ,

Eu diria que o Ponto funciona co 
apenas de exibição.dando

que

nos eme
da

Passamos a funcionar como
13



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - —. ——— cartas —

Solicitamos a nossos leitores e colaboradores que 
nos remetam cartas, fotos e matérias até o dia 30 de ca 
da mês, dia em que fechamos a edição, a qual começa a 
ser distribuida no dia 10 do mês seguinte.

-.cinema PONTO DE CINEMA

A preservação da 
memória cinematográfica

absolutamente... pelo contrário há o divisionismo já consa
grado, da classe.
JI - Esse espaço no Teatro de Câmara é o único auxílio 
você recebe em termos oficial?
Carlos
JI - Quer dizer o Estado só te transa a sala, mais nada? 
Carlos - Existe uma promessa da Secretaria de Culturaf mas 
até agora não viabilizada. Possivelmente venha a ser de par 
ticipação com uma verba. ~
JI - Além da exibição de filmes, o Ponto de Cinema tem rea
lizado alguma outra atividade?

- A gente tem feito trabalhos paralelos as exibições. 
Ano passado,por exemplo, a gente adquiriu uma cópia de Nos- 
feratu, um filme de 1922 e com mais dois amigos elaboramos 
uma trilha sonora especial para esse filme. A Aiko e a Kely 
traduziram as legendas e se elaborou um trabalho de resgate 
do clima de terror que Mumau, o realizador, pensou na épo
ca. Esse ano, faz pouco tempo, promovemos uma exposição de 
fotos de filmes expressionjstas. Eu considero o expressionis 
mo uma das correntes de vanguarda das mais significantes pa~ 
ra a história do cinema. Houve uma ruptura dos padrões tra
dicionais. Uma mudança na arquitetura, na maneirs de inter
pretação e na linguagem utilizada. Para mostrar todo esse 
material a gente achou que a "estátioa fotográfica" era mais 
viável. Quer dizer através da fotografia a gente mostrou to
das as correntes básicas, a sombra, a magia da luz, a arqui
tetura, a maneira de interpretação... Parece que nos conse
guimos isso, pois houve muitas manifestações favoráveis. Na 
medida em que se possibilita algum trabalho paralelo a exi
bições no Ponto, a gente faz.
JI - 0 Ponto de Cinema é você, então se você parar o Ponto 
para?
Carlos

que

Oficial sim.

gostaria de fazer uma nq 

ta a respeito do Jornal da I 

m agem.

"Toda e qualquer publicação, 

destinada a difundir a foto

grafia, em suas variadas mo

dalidades, da vida comum ao 
jornalismo, merece de nós to 

do o apoio e entusiasmo,pois 

temos muito pouco desta área 

entre nós." - ARI, Associa - 

ção Riograndense de Imprensa 

presidente - Alberto André.

. Agradecemos à ARI e conta

mos com seu apoio.

• • •

Me manda dados, fotos,al 

guma balaca, oque quiser." - 

- Leonid Streliaev, oorrespon

dente da revista íris no RS.
. Já mandamos.

Carlos

Bernardo do Studio Trevo es
tá querendo comprar acessóri^ 

os e objetivas p/Pentax 6x7, 

quem estiver interessado em 

vender estes equipamentos , 

entrar em contato pelo tel: 

24-70 86 - POAPUBLICAÇÃO DE FOTOS RS.
Os leitores que deseja- * 

rem publicar suas fotos 
Jornal, devem remete-las 
tamanho 18x24, em papel F ea 
maltado e acompanhadas de au 
torização para publicação.

CORREÇÃO : no número anterior 
o valor da assinatura semes - 
trai saiu errado. 0 preço cor 
reto é Cr$300,00.

faca sua assinatura

no
no

Claroi Eu quero esclarecer um aspecto aí. 0 Ponto 
não começou comigo, era uma idéia em que participavam vários 
carinhas que transavam super-8 aqui.

Preencha os dados do cupom e remeta-nos junto com um cheque 
nominal, a favor da FRAUMA F0T0J0RNALISM0 LTDA, rua Uaribal 
di nQ 878 - Independência - Porto Alegre - RS - CEP 90.000.
Nome:_ _
Endereço:
Bairro:_
Estado:

JI - Por considerarmos o Ponto de 

Cinema, de grande importância pa

ra a cinematografia gaúcha, dare

mos continuidade no próximo núme

ro à entrevista com seu coordena

dor, Carlos Schimidt.

Cidade;
_________________ CEP: _______

1 ) assinatura anual - Cr&500,00
( ) assinatura semestral - Cr$300,00

14



FOTÓGRAFO - participe da Associação correspondente
transformá-la e fortalecesa sua especialidade para

la. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

ÍNDICE:DOCUMENTAÇÃO
2explode coraçao

notícias. . . .

os lambe-lambe da Praça XV.4
carnaval. . . . . . . . . .

diário de um fotógrafo.

foto do mês. . . . . . .

ponto de cinema. . . .

cartas. . . . . . . . . . .

centro de documentação

0 Jornal da Imagem está 
organizando um Centro de Do
cumentação, com a finalidade 
de reunir o maior número de 
dados sobre fotografia e ci
nema, possibilitando a todos 
os interessados usufruirem 
de informações as mais com
pletas possíveis sobre fotó
grafos amadores e profissio
nais, entidades, fabricantes 
representantes e equipamen - 
tos pertinentes a atividade 
cinefotográfica. Solicitamos 
aos fotógrafos e entidades 
que nos remetam os dados so
bre suas atividades. Aos fa
bricantes e representantes 
pedimos o envio de catálagos 
de seus produtos e demais in 
formações que julgarem neces 
sárias.

3

7

10• • •

11

12

15

16• • • •

faca sua assinatura

JORNAL DA IMAGEM é uma publicação mensal da Fragma Fotojor- 
nalismo ltda. Tiragem: 1.000 exemplares(off-set/xerox). Dis. 
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Exposições
Até o próximo dia 27 , o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul está mostrando ao público uma exposição de fotografias, 
em promoção conjunta com o Foto Cine Clube Gaúcho. Trata-se 
de uma mostra de trabalhos do "Trio Áustria", formado em 
1968 pelo professor Willy Hengl e que une trés fotógrafos 
amadores daquele pais. Anton Bruckmuller, o próprio Willy 
Hengl e Ervin Kneidinger. Dedicando-se a temas contempo
râneos, eles já somam 70 exposições em 12 anos de atividade. 
A mostra é composta por quase uma centena de trabalhos.

No mesmoMARGS, será inaugurada no dia 10 de setembro 
uma coletiva dos alunos do curso de tapeçaria e criatividade de 
Carla Obino. Esta tapeceira gaúcha está realizando atualmente 
uma individual no Clube Paulistano, em Sfio Paulo, em Bene
fício da Campanha de Combate ao Câncer. E no dia 16, o Mussu 
de Arte do Rio Grande do Sul estará inaugurando a exposição 
denominada Artistas Modernos Como Ilustradores", reunindo 
33 livros ilustrados por alguns dos maiores nomes das artes do 
século XX. Organizado pelo Conselho Insternacionaf do Museu 
de Arte Moderna de Nova York, esta mostra itinerante conta 

trabalhos organizado pelo Conselho Internacional docom
Museu de Arte Moderna de Nova York, esta mostra itinerante 
conta com trabalhos organizados por Chagall, Matisse, Miró, 
Picasso, Leger, Wahrol, Hockeney Johns e vários outros.
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Sete mostrasM \
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c-p éo/qf(H r
ram um festivo encontro 
com o Coral Arco íris e 
cocktai] na galeria-hall do 
Centro Municipal de Oultur 
ra. com um conjunto con
trastado de trabalhos de 
iniciação do duplo curso 

professores Cláudio 
Gilberto Ely (cerâmica) e 
Virgínia Quites (desenho), 
num estimulante resultado 
geral.

GENILSON SOARES —
Do longínquo Estado da Pa
raíba veio para o Espaço 
NO, no 3.o piso da Galeria 
Chaves, esse artista plásti
co de 41 anos, iniciado no 
Recife com desenho, gravu
ra, pintura e escultura e, 
desde 1966, radicado em 
São Paulo e já conhecido e 
distdnguido através da A- 
mérica, Alemanha e França 
por sua arte de vanguarda 
e alta pesquisa espacial e 
de luz, com uma década de 
labores ambientais de fei
ção gráifico-construtiva, co
mo o projeto para manhã 
que esboçou numa parede 
inteira do Espaço No, afora 
tudo quanto aqui mostra 
entre suas heliografias e 
xerografias em seus proces
sos de arte visual-gráfica.

ra a América Latina) com 
uma mostra de três dezenas 
de variadas pinturas com 4 
autoretratos, (desenhados) 
paisagens, cabeças, animais, 
casas e dois retratos de Pe
dro Weingartner e Antonio 
Caringi, sendo a mostra co
memorativa de seus oitenta 
anos. A seu turno, a conhe
cida pincelista Einlof nos 
reapareceu no Hall do Ban- 
risui numa outra variada 
mostra, com quatro dezenas 
de pinturas de gênero e pa
drão acadêmico, com resul
tado heterogêneo, e que há 
motivos bem sugeridos.

ALDO OBINO

AMAR1LLI BONI LICHT 
— De unia gratifieante ex
cursão à Baía, essa artista 
plástica apresenta no Ate- 
lier-Galeria à Rua Padre 
Chagas. 65, somente das 15 
às 18 horas de 2.<a a 6.a fei
ra uma pessoal mostra glo
bal de quarenta trabalhos 
entre desenhos a cor e em 
preto e branco, litografias 
e pintura em acrílico sobre 
telas de pequenas propor
ções, mas de boa elabora
ção caügráfica, cromática e 
pictórica, com temário baia
no de mulheres, meninas, 
nus e baianas de suave elán 
desenhístico, lito e pictóri
co, com jogo de luz e som
bra. não faltando alguns 
motivos catarinenses, tudo 
compreendido em feminil e 
decantada arte figurativa. 
Essa exposição atravessará 
todo o mês de setembro.

dos

DUAS MOSTRAS DE FO
TOS — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul te
mos a mostra de três fotó
grafos amadores da Áustria 
que laboram juntos há tre
ze anos e já fizeram seten
ta exposições a três inter
nacionais. São eles Anton 
Bruckmuller, Willy Hengl 
e Erwin Kneidanger. É 
uma mostra representiva 
de três artistas da fotogra
fia com um conjunto de de
zenas de trabalhos pessoais 
em preto e branco e temá
rio inspirado e múltiplo.

LAZER COM ARTE — 0 
Ateiier Livre da Prefeitura 
prossegue nas comemora
ções de seus vinte anos, 
com a 6.a mostra coletiva 
de Desenho e Cerâmica, do 
curso de lazer com arte, 
voltado para a terceira ida
de, com alternadas lides 
entre ambas iniciações a- 
lém de ciclo de palestras 
sobre as artes .

Setenta e sete são as ex- 
positoras-, as quais oferece-

0 Instituto Cultural Bra- 
siteiro-Alemão, a seu turno, 
acolhe uma boa mostra do 
expressionism©' tedesco e 
a França Jarâ, a seguir, 
uma exposição ,de cartazes 
de filmes seus.' |

BRILHANTE E EINLOF 
— O venerando patriarca 
em nossos arraiais artísti
cos que é Francisco Bri
lhante está na Galeria do 
BEAL (Banco Europeu pa-


