
£€/h) 'ZfiMr/ZIVIÜ

P&omocqo : ÔOO/&c/&nadoeia cie -R!aY//cas/
t ... S~\ 1 t '

)\

-r*

<3)4tA : A^joi/ Q

o

X\



Jornal; ÇÍO..Fbrp
!.pül /js:

QaleeicL .&çiz, íàAeí

Ô3Data;

Página;

Assunto. 10*1

VARIEDADESr

Espaço para os jovens artistas
GALERIA JOÃO FAHRION ABRE NO MARGS COM COLETIVA DE CINCO GAÚCHOS

A penas trabalhos de novos artistas irão ocupar a Galeria 
xlde Arte João Fahrion, que abre hoje, às 19h, na Sala 17 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (praça da Alfânde
ga, s/n°), organizada pela Coordenadoria de Artes Plásti
cas do Codec. Este novo espaço começa a funcionar com 
obras de cinco artistas. Simone Aloise, Richard John, Ele- 
nice Corrêa e Marilice Corona são de Porto Alegre enquan
to Paulo Roberto de Christo é de Santa Maria. Com uma 
programação fechada até o final do ano, a Galeria João 
Fahrion surge como uma opção para artistas que já atingi
ram um bom nível em sua produção, mas ainda não conse
guiram entrar no circuito de exposições. Avaliando os can
didatos por dados curriculares, os organizadores optaram 
por trabalhos com uma linguagem inovadora no cenário 
das artes gaúchas.

Obra de Paulo de Christo
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Espaço para novos artistas

Com o objetivo de incenti
var a produção cultural, o 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul — através do 
Codec — inaugura hoje, às 19h 
na Sala 17 do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, a Galeria 
João Fahrion. O objetivo da 
nova galeria, que conta com a 
coordenação da Coordenado- 
ria de Artes Plásticas do Co
dec e Margs, é revelar ao 
público o trabalho de novos 
artistas. Sendo que apenas 
trabalhos inéditos serão sele
cionados para as futuras ex
posições do espaço. .

Já foram escolhidos os tra
balhos para exposições até o 
final do ano, e os critérios 
obedecidos para a seleção dos 
trabalhos foram os dados cur
riculares, a proposta apre
sentada, e, no mínimo cinco 
anos de trabalho. Para a inau
guração da nova galeria fo
ram selecionados trabalhos 
de quatro artistas portoale- 
grenses, Simone Aloise, Ri- 
chard John, Elenice Corrêa e 
Marilice Corona, além de 
obras do santamariense Pau
lo Roberto de Christo.

Escultura de Paulo Roberto de 
Christo: em exposição na nova 
Galeria João Fahrion
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Galeria João Fahrion
Uma mostra coletiva reunindo os ar

tistas plásticos Marilice Corona, Elenice 
Corrêa, Simone Aloise, Richard John e 
Paulo Christo, no dia 13 de abril, na sala 
17 do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul/MARGS, às 19 horas, marcará a 
abertura de um novo espaço para as ar
tes plásticas: a Galeria João Fahrion, 
administrada pela Coordenadoria de Ar
tes Plásticas do CODEC.

A Galeria é parte do projeto de inter
mediação entre artistas e público de to
do o Estado do Rio Grande do Sul. Trata- 
se de um espaço destinado a exposições 
sistemáticas de novos artistas que ainda 
sentem dificuldades para se apresenta
rem em galerias comerciais, apesar da 
qualidade de seus trabalhos.

Vários artistas responderam ao edi
tal de abertura da Galeria, e o resultado 
foi a seleção feita por uma comissão li
gada às artes plásticas, formada por 
Blanca Brittes, Mario Rõhnelt e Décio 
Presser.

Durante 89, serão feitas exposições 
mensais conforme o seguinte cronogra- 
ma: de 13 de abril a 7 de maio, Coletiva 
de Abertura com quatro artistas convi
dados; de 11 de maio a 4 de junho, Marce
lo Rubim de Lima; de 8 de junho a 2 de 
julho, Adriana Gugliano; de 6 de julho a 
30 de julho, Roberto Rodolfo Gonzales; 
de 3 de agosto a 27 de agosto, Cornelia 
Kudiess e Simone Melo da Rosa; de 31 de 
agosto a 24 de setembro, Marion Rolim; 
de 28 de setembro a 22 de outubro, Marco 
Antônio Gomes de Araújo e de 26 de ou
tubro a 19 novembro, Raquel Bignetti.


