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Título da mostra: Superfícies 

Local 

Período

: Salas Negras

: 18 de outubro a 06 de novembro.

0a

, "rias Salas Negras 

do Museu de Arte do Rio Grande do Sul a exposição Superfícies. 

Gerson Petrillo, que pela 1° vez expõe no MARGS, apresenta 

trabalhos confeccionados na técnica de areia e terra colorida 

sobre papel cartão fixado sobre suporte de duratex e madeira.

O resultado é um trabalho de superfície pictórica, sintético, 

no qual são exploradas a textura e a transparência da terra 

colorida em camadas de espessura variável. Gerson Petrillo ex

plica porque utiliza estes materiais: "no meu trabalho utilizo 

a areia, uma das substâncias minerais mais comuns da superfí

cie dos continentes".... "também utilizo terra, pois além da 

textura especial que oferece, representa a parte sólida desse 

planeta em que vivemos".

Abre no dia 18 de outubro

Gerson Petrillo participou em 1984 do XIII 

Salão do Jovem Artista, tendo recebido o Prêmio Pintura. 

Também participou das seguintes exposições coletivas: "Aperto 

1988" na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da UFRGS e Salão 

Universitário de Arte Contemporânea no MARGS. Expôs indivi

dualmente na galeria Stiftung City-Treff em Küln/Alemanha 

Ocidental.
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PETRILLO, Gerson 

(Porto Anogrè, 1953)

PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1953)

"SUPERFÍCIE COM FRESTA" "SUPERFÍCIE COM FUROS"

Técnica: Areia, tinta esmalte e PVA 

s/laminado de fibra de ma

deira prensada, madeira

Técnica: Areia natural s/laminado 

de fibra de madeira pren 

sada, madeira.

1988Execução: 1988 Execução:

minesmiMGS
PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1988)

PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1953)

"SUPERFÍCIE FRIA(UTOPIA)"SEM TÍTULO

Técnica:Areia natural e ting.da s/ 

laminado de fibra de madei 

ra prensada, madeira.

Técnica: Areia, tinta esmalte e PVA 

s/laminado de fibra de ma

deira prensada, madeira. 

1988

AS

Execução: 1987
Execução:
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PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1953)

PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1953)

INSTALAÇÃO

"SUPERFÍCIE MODULAR" "SUPERFÍCIE QUENTE(PAIXÃO)"

Técnica: Areia, tinta esmalte e PVA 

s/laminado de fibra de ma

deira prensada, madeira.

Técnica: Areia, tinta esmalte e PVA 

s/laminado de fibra de ma

deira prensada, madeira.
Execução: 1988 Execução: 1988

fTlfMGS
PETRILLO, Gerson 

(Porto Alegre, 1953)

"SUPERFÍCIE PRESENTE(REALIDADE)"

m
Técnica: Areia natural s/laminado de 

fibra de madeira prensada , 

madeira.

Execução: 1988
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EDUARDO CONILL

Helena Mu noz Ott, um dos rostos jovens mais 
bonitos em evidência nesta temporada de debutantes

Catálogo de Brotos
Será na noite de 11 de novembro um dos aconteci

mentos de mais categoria e que reúne os nomes mais 
expressivos do grupo jovem — o Catálogo de Brotos. 
Em sua 34a edição a festa vai acontecer nos salões 
do Country Club que terá décor especial de Sebasti
ão, música mecânica de Claudinho e audiovisual 
produzido por Guaracy Andrade. Duas garotas boni
tas - Ana Cristina San Martin Ribeiro e Daniela 
Dahmer — fazem a apresentação das catalogadas.

Glamour do RS
A representante de Caxias do Sul, a bela Adriana 

Mussoi, foi eleita, semana passada, Glamour Girl do 
RS em grande festa de gala que aconteceu no Clube 
Caixeral de São Gabriel. A Liga Feminina de Comba
te ao Câncer — cujo núcleo local é presidido pela 
senhora Celina Barboza Rodrigues — organizou o 
evento no qual a vencedora ganhou da Varig duas 
passagens para férias em Salvador com direito a 
estadia no Hotel Tropical. Entre os jurados que par
ticiparam da festa, cuja organização foi perfeita e 
requintada, estavam Nia Revoredo Guerra, Luís Car
los Lisboa e Themis Reverbel da Silveira.

Pequenas notáveis
■ Lívia Chaves Barcel- 
los e Yvonne de Oliveira 
foram anfitriãs, no últi
mo final de semana, de 
duas ocasiões simpáticas 
de bate-papo e jantar 
com direito a joguinho 
de cartas.
■ Matilde Garcia tam
bém reuniu as amigas 
para tarde de chá e bate- 
-papo quando aconteceu 
movimentado torneio de 
cartas.
■ Próxima terça-feira, 
no Margs. a abertura da 
exposição Superfícies, de 
Gerson Petrillo, mos
trando trabalhos em téc

nica de areia e terra co
lorida sobre papel-cartão 
e madeira.
■ Hoje, às 11 horas, o 
lançamento da coleção 
Teatro: Textos e Rotei
ros e o primeiro volume 
da série Autores Gaú
chos no salão Negrinho 
do Pastoreio, no Palácio 
Piratini.
■ O médico César Faria 
Corrêa apresentou três 
trabalhos e proferiu a 
aplaudida palestra da 6a 
Jornada de Atualização 
do Aparelho Digestivo 
que reuniu os craques do 
Rio e São Paulo, no Pla-
za.

Almoço da Comunicação
Será às 12 horas de hoje a palestra do diretor-pre- 

sidente da Varig — Hélio Smidt, gaúcho de Porto 
Alegre — durante o 3o Almoço da Comunicação que 
acontecerá no Plaza São Rafael, organizado por di
versas entidades ligadas à ARI.
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Petrillo
A exposição Superfícies, do artista plástico Gérson 

Petrillo, inaugura hoje, às 19h, nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga). Gérson apresenta trabalhos confeccionados 
técnica de areia e terra colorida sobre papel cartão 
fixado sobre suporte de duratex e madeira. O resultado é 
um trabalho de superfície pictórica, sintético, no qual 
são exploradas a textura e a transparência da terra 
colorida em camadas de espessura variável. A mostra 
permanece até o dia seis de novembro no Margs.

O artista ao falar sobre esta exposição diz que utiliza a 
areia em seus trabalhos, “uma das substâncias mine
rais mais comuns da superfície dos continentes e 
também a terra, pois além da textura especial que 
oferece, representa a parte sólida desse planeta em que 
vivemos”. Gérson Petrillo participou em 1984 do XIII 
Salão do Jovem Artista, tendo recebido o Prêmio 
Pintura. Também participou de diversas exposições 
coletivas e já expôs individualmente na galeria Stiftung 
City-Treff em Kõln, na Alemanha Ocidental.

na

Composição com areia e terra colorida 
de Gérson Petrillo, que expõe no Margs
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encontro
I ENCONTRO BRASILEIRO DE TROVA - No
Auditório do Gboex (Sete de Setembro, 604), até 
dia seis. Das 8b30min às 22h ocorre o evento com 
palestras, painéis e debates. Veja matéria nesta 
edição.
ENCONTRO NO MARGS - Ás 18h. o artista 
Plástico Gerson Petrillo participa de 
com um encontro

o publico. Gerson falará sobre os questiona
mentos dos valores essônciais da arte visual, c: 
espaço, tempo e matéria. Ele está expondo 
trabalhos no Margs até dia 6.

como o 
seus
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ENCONTRO
GERSON PETRILLO
sobre arte visual. Âs 18h, no auditó
rio do Margs (praça da Alfândega, 
s/n°). Aberto ao público.

Falando


