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Projeção 89
No dia 28 de março, às 20
horas, foi inaugurada a expo
sição Projeção 89, organizada
pela Associação das Galerias
de Artes do Rio Grande do
Sul/AGARS. A mostra é um
painel das tendências do mer
cado de arte em 1989, e estará
aberta à visitação do público
até 02 de abril, no Museu de
Arte do Rio Grande do Sul, na
Praça da Alfândega.
Participam desta amos
tragem a Agência de ARTE,
Alencastro Guimarães, Alto
da Bronze, Arte & Fato, Artemages, Badesul, Bolsa de Ar
te, Bublitz-Decaedro, Cambona, Cristina Gonzalez, Con
temporâneo, Da Vera, Delphus, Edelweiss, Espaço Ofi
cina, Gestual, L’Atelier
D’Art, Mosaico, Ponto a Pon
to, Ponto D’Arte, Ponto de Ar
te Alberto, Sala de Arte, So
brado, Van Gogh, Velhos
Tempos e Willig Decorações.
Apoio Cultural: Dockhorn,
Panambra e Pierre Alexander.
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A visita ao museu
★ Continua com freqüência em alta a
mostra da Associação das Galerias de
Arte do Rio Grande do Sul no Margs. O
escultor Gustavo Nackle, indiscutivel
mente um must nas artes gaúchas,
figura no stand da Bolsa de Arte.
Nackle ocupa um amplo capítulo no
livro recentemente lançado por Jacob
Klintowitz.
★ Ainda a propósito dos escultores
gaúchos, Tênius figura no livro de
Jacob Klintowitz e está muito bem
representado na mostra da Agargs
com a escultura que Paulo Capelari,
presidente da entidade, usou para
montar o stand da Delphus. A mostra
deve ser visitada até domingo.
★ O pintor Henrique Sant’Anna, que
inaugurou mostra de seus trabalhos na
Galeria Alencastro Guimarães, ontem
à noite, tem uma de suas telas como
carro-chefe no stand da galeria dirigi
da por Alencastro Guimarães, que ex
tern comemorou três anos de ativida
des de seu espaço de arte.
33»
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Giro da Notícia
★ A revista Play Boy está realizando consultas para apresen
tar a relação das lojas de maior classificação, para proporcio
nar boas escolhas em matéria de roupas masculinas. Uma das
mais cotadas em São Paulo é Kent & Kurwen, na Rua Bela
Cintra.
-*-y * O final de semana será de atividade para os dirigentes de
galerias que vão participar da coletiva da Agargs — Associa
ção das Galerias de Arte do Rio Grande do Sul, com inaugura
ção prevista para terça-feira, 28. A exposição tem catálogo
mostrando as exposições que serão vistas este ano no Sul.
Quem já viu o catálogo, elogia pela qualidade e pelas boas
perspectivas no setor de artes. ,
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Anotado na Agenda
★ Carmem e Gilberto Cabeda têm a
presença de golfistas e associados no
Sâo Domingos Golfe Torres Club, durante o dia de hoje, com a realização do
Torneio de Páscoa, que encerra um
período de intensa atividade. O verão
foi um êxito com o clube repleto de
visitantes e sócios, e logo mais brindam
aos resultados da temporada seguido
do jantar que encerra o torneio.
★ Lúcia Moreira Salles despediu-se

dos amigos e familiares, com jantar,
nanoite de ontem, e hoje está retomando a São Paulo. Lúcia usava traje da
Maison Chanel e elogiava os cuidados
da equipe do Plaza, Romy Barcellos,
visagista, eLiliane Julien, cabelos, que
lhe atendem em suas visitas ao Sul.
Serão pouco menos de 30 recantos
que a exposição da Associação das
Galerias de Arte do Rio Grande do Sul
vai apresentar a partir de terça-feira.

Esta iniciativa inédita tem o patrocínio
de Pierre Alexander, Dockhom e Panambra. Vera de Nonohay Schneider
Santos, mostra o recanto de sua galeria
com obras de João Fahrion, entre elas
retrato de Gilda Marinho pintado du
rante a comemoração Farroupilha,
quando a atraente jornalista partici
pou vestida de espanhola, representan
do a colaboração da Espanha na coloni
zação gaúcha.
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Esbanjando
bom gosto
□ A arquiteta Suzana Motta
terminou o projeto de
paisagismo que completa os
jardins do Laje de Pedra e
dedica-se aos cuidados de uma
extensa área, 80 hectares, de
uma chácara em Rolante. Boa
escolha do proprietário, que
dirige um novo e atuante
grupo empresarial,
transformando sua
propriedade num recanto de
beleza com árvores e plantas
em harmonioso paisagismo.
□ Lívia e Ismael Chaves
Barcellos entre as primeiras
confirmações para aplaudir o
show de Marisa Monte na
próxima sexta, quando Iniciam
as comemorações dos dez anos
do Laje de Pedra. A cantora,
que tem prestígio em alta no
eixo Rio-São Paulo, está vindo
pela primeira vez ao Sul.
□ O catálogo da Associação
das Galerias de Arte do Rio
Grande do Sul, pela qualidade
dos artistas incluídos,
programação apresentada, e
pelo planejamento da própria
peça, estimula a visitar a
Projeção 89 a partir de
amanhã no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul.
□ Calendário para ninguém
encontrar defeitos é o que está
trazendo Giovanni Lenard,
chefe do Centro de Turismo
Alemão em São Paulo, para
entregar ao setor de turismo
na próxima quarta-feira.
Trata-se do Sales Guide
Germany 1989, com as
principais indicações de
roteiros, exposições e hotelaria
da Alemanha.

....

Jor.o!; &Ogeéu:
0,ta;

do

ríèyg)

£ / 03 , J/if

Página;
Assunto-

.fapèf&ü 2*\

V ariedades/ Serviços
/ /

Projeçõo 89 nas artes

Vislumbrar o ano nas artes plásticas
no Rio Grande do Sul é a proposta da
jovem Associação das Galerias de Arte
do Rio Grande do Sul - Agargs, com a
mostra "Projeção 89" que abre, no Mu
seu de Arte do Estado, nas Galerias I e II,
no próximo dia 28, às 20 h, reunindo 26
galerias gaúchas.
Com sete meses de existência a
Agargs pretende com o evento possibili
tar uma panorâmica do calendário artís
tico das galerias da capital e algumas do
interior, apresentando trabalhos de artis
tas que realizarão individuais durante o
ano. Além disto, a promoção apoiada na
Lei Sarney, através de Construtora Dockhorn, Panambra e Pierre Alexander,
marca o encerramento das atividades da
primeira diretoria da Agargs, liderada por
Paulo Capellari. No dia 31 será eleita a
nova diretoria que comandará a entida
de por dois anos.
Segundo Renato Rosa, diretor de
eventos da Agargs e dono da Agência de
Arte, a "Projeção 89" avaliza a atuação
dos galeristas gaúchos, na medida em
que o Margs como "órgão máximo do
setor" apóia a iniciativa. Mais ainda,

mostra que mesmo com a crise
o setor está unido, num reflexo
da atual posição da sociedade
civil brasileira, caracterizando
"vitalidade" das artes no esta
do, conclui o marchand.
A "Projeção 89", que terá um
catálogo de 32 páginas a cores
com a programação das galeri
as, reunirá cada uma em espa
ços iguais de 3,5 metros qua
drados, sorteados antecipada
mente, e onde se poderá mos
trar, no mínimo, três obras ou,
no máximo, nove de artistas
//
plásticos que farão individuais//
este ano, em qualquer técnica./ „
Algumas das obras serão doa-'?%
das à Associação de Amigos do
Margs, segundo explica a dire
tora do Museu, Miriam Avruch,
que ressalta o trabalho coletivo
das galerias e de montagem da
grande mostra de artes plásti
cas, feita por uma equipe de
quatro funcionários do Margs, que agora
especializa-se nesta tarefa.
Entre os várias tendências e técnicas

3

que se farão presentes à "Projeção 89" a
Galeria Arte & Fato, de Décio Presser e
Milton Couto, optou por trazer ao públi-

co três artistas que trabalham o dese
nho. Dos 21 nomes que deverão passar
pela galeria em 89 estarão representados
na exposição no Margs os artistas Mário
Rohnelt, Carlos Wladimirsky e Luiz Alcione Moreira, este último apresentando
uma série de desenhos, agora que retor
na ao estado, depois de morar no Rio de
Janeiro.
A Agência de Arte mostrará sete artis
tas, que utilizam-se de diversas técnicas.
Dos que realizam individuais estarão Fer; nando Limberger, Ana Alegria e Wagner
Dotto. Além desses, Flávio Scholles,
com pinturas, e Fernando Duval, com
desenhos de técnica mista. Estes dois tero na galeria, este ano, salas especiais
para apresentar suas produções. Com
pleta o estande, obra de Henrique Fuhro.
Mas a "Projeção 89" com mais de 150
obras da Agargs - entidade pioneira no
país terá também trabalhos de nomes
conhecidos dos cenários nacional e regio
nal como Siron Franco, Henrique Sant'Anna, Ângelo Guido, Roberto Fajardo,
Vasco Prado, Xico Stockinger e muitos
outros, que poderão ser apreciados por
uma semana no Margs, das 10h às 17h.
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Prevendo a temporada
na Arte e Fato
Antecipando a exposição
“Projeção 89”, promovida
pela Associação das Gale
rias de Arte do Rio Grande
do Sul, a partir de amanhã,
no Margs, a Galeria Arte&
Fato inaugura hoje, às 18
horas, uma mostra denomi
nada “Prever 89”. A expo
sição é uma projeção da
atual temporada, através do
trabalho de artistas que
realizarão individuais na
quele espaço durante este
ano.
A mostra reúne desenhos,
pinturas, esculturas, foto
grafias, objetos e trabalhos
em técnicas mistas, assina
dos por Paula Mastrobarti,
Giba Lages, Dione Veiga
Vieira, Wanita Menezes,
Marinês Busetti, Katia Prates, Alfredo Nicolaiewski,
Luiz Alcione Moreira, Ger-

Aquarela de
Wanita
Menezes
son Petrillo, Glória Yen
Yordi, Rogério Nazari, Rométio Marx, Teimo Lanes,
Mário Rohnelt, Carlos Wladimirski, Eleonora Fabre,
Karin Paiva, e outros. Esta

exposição ficará aberta até
o dia 1.' de abril, das lOh às
12h e das 14h às 19 horas.
Aos sábados, das lOh às
17h, sem fechar ao ineiodia.
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Começa grande painel da arte

GALERIAS EXPÕEM NO MARGS E PONTO DE ARTE ALBERTO ABRE INDIVIDUAL

De Anico

DeCanani

TVyr ais de 150 obras de arte estarão em exposição na,
JYI “Projeção 89”, mostra organizada pela Associação
das Galerias de Arte do Rio Grande do Sul, que abre hoje,
com coquetel, às 20 horas, nas Galerias I e II, do Museu de
Arte do Estado (Praça da Alfândega, sem número). Ao
todo participam 26 galerias gaúchas, que propõem-se a
exibir no minimo três e no máximo nove artistas que farão
individuais. A iniciativa da Agargs, entidade pioneira no
Brasil, conta também com um catálogo de 30 páginas, a
cores, que a panorâmica das vernissagens de 1989 pelas
galerias inscritas na “Projeção 89”. Entre os vários nomes
de artistas plásticos que estarão na exposição, que fica no
Margs por uma semana, no horário das lOh às 17 horas,
constam Iberê Camargo, Romanelli, Vasco Prado, Anico
Herkovitz, Siron Franco, Sônia Ebling e muitos outros.
■ “Cattani e Suas Glórias”, exposição de desenhos em bico
de pena e de desenhos vivos — personagens em trajes de
época —, abre hoje, às 20h30min, no Ponto de Arte Alberto
(24 de Outubro, 111 — loja 28). A mostra, que marca tam
bém o quarto aniversário do espaço, pretende oportunizar
ao público uma visão das cinco fases mais representativas
do artista. Até 11 de abril, de segunda a sábado, das
9h30minàsl8h30min.

ntCARDOGIUSTt

Rod Stewart num show
vibrante e nostálgico
Lucíano Alfonso

11 m céu limpo, livre das nuvens
Ar que ameaçavam chuva na tar
de de domingo, foi o cenário mere
cido para o cantor escocês Rod
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Agenda das galerias
está em Projeção 89
Projeção 89 é a
exposição que ini
cia hoje no Museu
de Arte do Rio
Grande do Sul,
reunindo os mais
expressivos ar
tistas plásticos. A
mostra é promo
vida pela Asso
ciação das Gale
rias de Arte do
Rio Grande do Sul
(Agargs)e repre
senta uma avantpremière da
agenda das gale
rias para este
ano. Obras de ar Pintura de Paulo Amaral que esta exposta no
tistas como Xico Margs
Stockinger, Iberê Camargo, Ado Malagoli, Carlos Tenius, Carlos Scliar,
Sônia Ebling, Henrique Fuhro e de muitos outros estão presentes na
mostra montada no segundo andar do Margs (7 de Setembro, 1010) e
podem ser vistas a partir de hoje das 10 às 17h.
A exposição Projeção 89 é o primeiro evento cultural promovido
pela Agargs, que tem entre seus objetivos sedimentar o mercado da
arte. A Associação é integrada por 26 galerias de Porto Alegre e do
interior. A abrangência desta exposição proporciona ao público um
panorama da arte gaúcha e nacional, através do calendário artístic
das galerias.
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★ Inaugurada ontem a mos- g
tra das galerias que integram 2
a Associação das Galerias de
Arte do Rio Grande do Sul,
com a participação de marchands de diversos pontos do
I Estado. De parabéns a atual
gestão que, além de organi
zar a entidade, conseguiu mon
tar a promoção no Museu de
Arte do Rio Grande do Sul,
onde uma visita vai permitir
conhecer o que está sendo pre
parado para a agenda de arte de
89. A mostra irá até domingo e a
Revista ZH terá mais a respeito
da promoção em minha pági
na.
★ Giovanni Lenard, respon
sável pelo Centro de Turismo
de São Paulo, está desembar
cando hoje no Sul e terá encon
tro com os agentes de viagem.
Vai entregar o Sales Gulde Germany 1989, que é o melhor meio
. de conhecer a programação do
-‘ país que tem o mais organizado
^ serviço de turismo do mundo.
★ Aurora Femandez Munhoz,
resposável pela griffe Piendola
de peles e moda de couro em
Montevidéu, está chegando lo
go mais em companhia da filha
Mônica Ressia para uma rápi
da visita a Porto Alegre.
★ Maria Teresa Druck Bastide iniciou a semana em Bue
nos Aires e está retomando
para acionar o esquema de
comemoração dos dez anos do
Hotel Laje de Pedra.
★ Paulo Giora comemorou mu
dança de idade, ontem, com
amigos, e na mesma ocasião
recebia cumprimentos de
Marly Caleffi.
★ Hoje está mudando de ida
de Cezar Pacheco, que terá
cumprimentos do grupo ativo
no jogging do Parcão.
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Marga Kroeff
no recanto da Bolsa de Arte

Lucila e Luís Felipe Osório no Margs

Inauguração
A Associação das Galerias de Arte
do RS movimentou o segundo andar
do Margs, noite de terça-feira, com a
Exposição Projeção 89. Vinte e seis
galerias e escritórios de arte partici
param da mostra expondo peças de
seu acervo e antecipando algumas ex
posições que acontecerão durante este
ano. Cada galeria associada produziu
o seu recanto e algumas tinham a
presença de seus artistas.
Mirlam Avruch, a dinâmica diretora
do Museu, estava presente na mesma
ocasião em que encontrei com Beatriz

e Roberto Dockhorn, Lucila e Luís Fe
lipe Osório, Clarice e Carlos Roberto
Innig, Mariara Juruena, Luciana e
Elias da Rosa, entre outros.

Espetáculo
O Hotel Laje de Pedra, de Canela,
dá continuidade a seu Festival Cinco
Estrelas — que comemora os dez anos
do hotel — no próximo dia 22. A famo
sa cantora e show-woman argentina
Nacha Guevara vai dar o seu recado
com o espetáculo “Nacha 100%”, que
ê um dos maiores sucessos de Buenos
Aires.
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□ Encerrada domingo, com
visitação intensa até o mo
mento final, a mostra Proje
ção 89, que durante cinco dias
levou muita gente ao Museu
de Arte do Rio Grande do Sul.
A direção da Associação das
Galerias de Arte do Rio Gran
de do Sul recebeu solicitações
para que a mostra fosse pro
longada, mas preferiu man
ter os prazos antecipadamen
te marcados
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