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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

RESULTADO DO PRÊMIO ARTES PLÁSTICAS MARGS/COPESUL

"PRÊMIO DE ARTES PLÁSTICAS COPESUL/MARGSExposição: OBRAS SELECIONADAS 

35 ANOS"

Abertura: 23/11/89

participação de 660 artistas plásticos o Prêmio de Ar
anuncian-

Com a
tes Plásticas COPESUL/MARGS 35 Anos, divulgou os resultados,

Primeiro Prêmio "Viagem a Paris", LUIZ ALCIONE A. MO

Gil-
do os vencedores:
REIRA; de Porto Alegre, receberam o Prêmio Incentivo: 

mar de Oliveira Fraga, Romeno José da S. Marx, Ubiratã Carlos Braga e

Alex Gama,

Prêmio Ecologia, Ana Margarida da F. Xavier.Berthold;

Os demais classificados, que estarão participando da
Werner V.

mostra

seguintes: Adalberto Jo

Bea-
que será inaugurada dia 23 do corrente,
sé dos Santos, Adolfo Luis S. Bittencourt, Alexandre Langer, Ana 
triz F.Santagada, Ana C.da Natividade, Ana Maria Santos F.Lima, Anali-

sao os

Andréa S.Cos- 

Unikowsky,

no Zorzi, Anelise C.Zimmer Neves, André Campam Chassot,
BereniceAngela Schilling Pitanga, Ben Hur Chotguis,ta,

Carmem de A.Vieira, Carmen Rejane Ramos, Cibele Calliari, Circe T.Sal-

Corá Coccia,Daniel Bueno, Daniel de A.Simões, Denise H.danha Pilla,
Dirce Mana Pippi, Dorali K.Schuch, Edson F.de O.Pereira, Elaine A. 

Eleonora Fabre, Elisabeth B.Adams, Eny Mã.M.Schuck, Esther L.B.Bianco,

Flavio R.Gonçalves, Franca G.Taddei, Gaudêncio C.Fidelis, Geraldo F.S.
Joaquim

Jóse

, Ines Benetti, João G. C. Silveira, João L.P.de Nardm,

, Jorge L.Antoniazzi, Josane Gauer, José L.B.Peçanha,
L. de Oliveira,

Marques

L.P.Vigiano

Carlos J.de Moura, José Ant°.M.de M.Vieira, Luana Mã.

Felkl, Luiz E.Gaspanan, LauLuciano S.Bortoletto Junior, Luiz Ant°.F.
ra Leiner, Marcelo L.S.de Melo, Marcela .G.Pigozzo, Marcelo R.

G.de Araújo, Marcos R.Massa, Maria C.Menegassi, Maria Hele 

Mana R.Rosa, Maria R.D.Pretto, Mario Luiz C. da Concei-

de Lima,

Marco AntQ.

na S.Pacheco,
Minam P.G.Roratto, Nair O.da S.Gama, Ondina Pozoco, Paulma Laksçao,

Eizink, Paulo B.Oszewski, Paulo Renato V.Dame, Paulo Roberto de Chns
Rosangelato, Rejane Knijnik, Roberto Schmitt-Prym, Rojane S.Lamego,

Shirley L.P. Aran-da S.Leote de Souza, Ruth T.Schneider, Ruy Varella,
Tania M§. R.Resmini, Tania Elisa-Silvia Cajado, Simone Michelm,tes,

bete Bondarengo, Tito Luiz F.Camargo, Valdecir A.Rigon, Walmor C. Ali-

Zma M.F.de M.Graziano.bio,

O júri foi composto por Marilene Pietá, de Porto Alegre, 

Adalice Araújo, de Curitiba,* Wilson Miranda, de Pelotas,' Mark Ber- 

do Rio de Janeiro e Vasco Prado de Porto Alegre, o mais vokowitz,

tado pelos artistas participantes do concurso.
A exposição comemorativa ao Prêmio COPESUL/MARGS 35 Anos

de Arte doirá de 23 de novembro/89 a 14 de janeiro/90, no Museu 

Rio Grande do Sul, â Praça da Alfândega, s/nQ.

ed/3009/RS

Asses.Imprensa/MARGS



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
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NOTÍCIAS DO MARGS

Encontro com Júri do Prêmio COPESUL01)

No próximo dia 25, às 17 horas, o Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul promoverá um Encontro com o Júri de Sele

ção do Prêmio COPESUL/MARGS 35 Anos. Estarão presentes: Ada- 

lice Araújo, crítica de arte de Curitiba; Marilene Pietá,Pro 

fessora do Instituto de Artes, da UFRGS, Porte Alegre; 

son Miranda, professor de arte na Universidade Federal de Pe 

lotas; Marc Berkowitz, crítico de arte do Rio de Janeiro 

Vasco Prado, artista plástico gaúcho - escolhido, através do 

voto dos participantes.

O Encontro será realizado no Auditório co MARGS.

W11 -

e

Tapeçaria do MARGS em Ijuí02)

No período de 24 de novembro a 3 de dezembro, esta 

rá sendo realizada em Ijuí, uma Mostra de Tapeçarias perten 

centes ao acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, numa 

promoção da Fundação Cultural daquela cidade, 

compõe de 13 peças de tapeçaria em grandes formatos e será 

acompanhada pela artista plástica Eleonora Fabre.

K mostra se

03) Coral da RBS no MARGS em dezembro

O Coral da RBS, da Fundação Maurício Sobrinho, es

tará se apresentando no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

em concerto de Fim de Ano, no dia IS de dezembro, às 19 ho

ras. Sob a direção do maestro Luiz Alberto Buchb-lz, o 

apresentará alguns clássicos e canções natalinas ao público 

interessado.

Coral

Artista Uruguaia expõe no MARGS

De 28 de novembro a 10 de dezembro a artista Sofia 

Vivo expõe suas obras no MARGS 

CODEC/Governo do Estado e Embaixada do Uruguai no Brasil,den 

tro do projeto de intercâmbio Cultural entre o Rio Grande do 

Sul e a América Latina.

04)

mostra promovida pelonuma



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

PREMI-0 COPESUL/MARGS El$ JULGAMENTO

Devera-ujLnr concluído ate o fim de semana o julgamento do 

Prêmio de Artes Plasticas Copesul/^Jargs 35 anos , que encerrou 

suas inscrições em 13 do corrente,com a participação de 660 ar

tistas ,com 1.450 trabalhos,oriundos de 10 Estados brasileiros 

e 44 cidades gaúchas.

A comissão julgfíDORA,formada por Vasco Prado,RS ,indicado 

por votaçao dos participantes ,tem mais Marc Berkowitz,crítico 

de arte do Rio de Janeiro;Wilson Miranda,professor de artes 

da Universidade Federal de Pelotas ;Marilene Pietã,professora 

do Instituto de Artes da UFRGS;Adelice Araújo,crítica de arte 

de Curitiba,devera concluir seu trabalho ate dia 28.

A exposçção comemorativa das obras selecionadas serã inaugu

rada no Margs,sob patrocínio da Copesul,no dia 23 de novembro, 

e irã ate janeiro de 1990.

ed/3099/RS

Imprensa /MARGS
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Prêmio COPESUL/MARCS 

para artes plásticas
(valores que serão corrigidos conforme ín
dice oficial do Governo). O prêmio se propõe 
a apresentar uma visão ampla e represen
tativa da produção artística contemporâ
nea, revelando e reconhecendo novos talen
tos.

Os concorrentes poderão participar com 
obras de diversas modalidades como, escul
tura, desenho, gravura, arte têxtil, cerâ
mica, pintura, fotografia e mídias contem
porâneas (instalação, performance, VT e 
outros). Os trabalhos classificados seráo 
expostos no Salão COPESUL/MARGS, que 
será aberto em 23 de novembro, dia da pre- 
miação dos vencedores. Maiores informa
ções no MARGS (Praça da Alfândega).

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
— MARGS — estará recebendo, no período 
de 15 de setembro a 13 de outubro, os traba
lhos de artistas plásticos brasileiros ou re
sidentes há dois anos no país, com suas 
respectivas inscrições, que concorrerão ao 
Prêmio de Artes Plásticas COPESUL/' 
MARGS. O Prêmio é uma promoção da 
Companhia Petroquímica do Sul e foi lan
çado em comemoração à passagem dos 35 
anos de fundação do museu.

O vencedor receberá uma viagem de ida 
e volta a Paris. Também haverá premiação 
para a melhor obra de conteúdo ecológico, 
no valor de mil cruzados novos e, cinco prê- 
mios-estímulo, de NCz$ 300,00 cada um

7



Marca do contemporâneo
de apresentar uma visão ampla da arte 
contemporânea produzida no Brasil. 
No total, foram inscritas 1.390 obras, 
de 660 artistas brasileiros.

O carioca Marc Berkowitz, 
presidente da Associação Brasileira 
dos Críticos de Arte, coordenou o júri 
formado pela diretora do Museu de 
Arte Contemporânea de Curitiba, 
Adalisse Araújo; pelo arquiteto Wilson 
Miranda, professor da Universidade 
Federal de Pelotas (Ufpel); pela 
professora Marilene Burtet Pietá. do 
Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS); e pelo artista plástico Vasco 
Prado, diretor-geral do MARGS, eleito 
pelos próprios participantes do 
concurso.

“Os desenhos foram o destaque 
deste Prêmio. Há alguns com 
qualidade fora de série”, disse 
Berkowitz. De acordo com o 
coordenador, as decisões tomadas 
pelo júri foram sempre unânimes. Para 
Marilene Pietá, "este é o maior salão 
já organizado em Porto Alegre. As 
obras selecionadas são uma 
verdadeira mostra de arte 
contemporânea brasileira.”

A COPESUL e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul divulgaram os 
nomes dos artistas vencedores do 
Prêmio de Artes Plásticas 
COPESUL/MARGS — 35 Anos. O 
gaúcho Luiz Alcione Moreira, com a 
série de desenhos “Os Cantes 
Pampeanos”, é o grande vencedor, e “ 
receberá como prêmio uma viagem de | 
ida e volta a Paris, mais um cheque * 
no valor de mil dólares-turismo. S

O Prêmio Destaque, para trabalhos 
sobre o meio ambiente ou com 
conteúdo ecológico, foi concedido a 
Ana Maria Xavier, também gaúcha, 
que concorreu com três desenhos, 
onde utilizou a técnica de desenho com 
pastel, em tons terrosos. Foram ainda 
concedidos prêmios incentivo aos 
artistas plásticos Alex Gama, do Rio 
de Janeiro; Gilmar de Oliveira Fraga, 
de Viamão; Ubiratã Carlos Braga, de 
Porto Alegre; e Romério José Marx e 
Werner Berthold, ambos de 
Montenegro.

O Prêmio de Artes Plásticas foi 
lançado pela COPESUL em 
comemoração aos 35 anos de 
fundação do MARGS, com o objetivo

Marilene e Marc (à frente), 
Wilson Miranda (esq.), 

Adalisse e Vasco Prado.

Parque é tema de palestra
"O monitoramento biológico e a desenvolvemos com uma empresa PESUL para o público, novos qrupos 

educaçao ambienta sao os dois obje- no Estado”, disse a coordenadora, empresariais poderão demonstrar al
tivos principais que levaram a COPE- “Com a abertura do Parque da CO- gum interesse”
SUL a implantar um parque próprio 
de conservação do meio ambiente na 
área do Pólo Petroquímico”, afirmou 
Vera Lúcia Callegaro, da Fundação 
Zoobotânica do Estado, coordenado
ra do projeto de criação do Parque 
de Preservação Ambiental COPE
SUL.

Ela foi palestrante no ciclo de estu
dos sobre o meio ambiente: proble
mática, pesquisa e educação, quan
do falou sobre a importância da ma
nutenção de áreas de preservação 
junto a núcleos industriais. O ciclo foi 
promovido pela Associação dos Bió
logos do Rio Grande do Sul, com 
apoio cultural da COPESUL.

De acordo com Vera Callegaro, em 
meados do próximo ano o Parque de
verá estar totalmente implantado. O 
trabalho iniciou em 87, e já envolveu 
cerca de 30 pesquisadores da Funda
ção, além de pessoal de apoio. “Este
é O primeiro trabalho integrado que Vera Callegaro: educação ambiental

foto: Sérgio Brenner
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entre outras. O vencedor rece
berá o Prêmio Viagem Gultu- 

— . ral (passagem aérea de ida e
iniciou o recebimento das ins- a PariS) e- para o melhor
crições de artistas plásticos traba|h0 sobre o meio- 
de todo o país que parfcipa- será oferecido o Prê-
rào do Prêmio de Artes Piás- ^ Destaque Copesul, no va- 
ticas Copesul/MARGS - 3b ^ de mj( cruzados novos. Es- 
anos. O concurso é uma pro- previstas ainda cinco
moção da Companhia Petro- prèmj0s-estimulo, de NCz$ 
química do Sul (Copesul), em- ^ cada um ^va|ores estipula- 
presa que opera a central de ^ nQ mês de junho;
matérias-primas do Pólo Petro- serão corrigidos até a
químico de Triunfo, em come- ^ da premiaçao de acordo 
moração aos 35 anos de fun- cQm Q jncjjce oficial do Gover- 
dação do Museu. As inseri- as obras selecionadas se
ções serão recebidas até o dia ^ expQStas no Salão Cope-
13 de outubro. . Sul/MARGS 35 anos, que será

Podem participar do Prêmio em 23 de novembro.

-

O de Arte do Riomuseu 
Grande do Sul (MARGS)
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PRÊMIO COPESUL/MARGS 35 ANOS
— No dia 23 de novembro ocorrerá a aber
tura da exposição das obras selecionadas 

concurso que comemora os 35 anos de 
instalação do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. O MARGS fica na Praça da Alfân-

no

dega,s/n?.

SALÃO DA 

COPESUL
O Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul inau
gura, dia 23 de novem
bro, o salão Prêmio de 
Artes Plásticas COPE- 
SUL/MARGS 35 Anos 
reunindo artistas de todo 
país, selecionados por 
uma comissão integrada 
pelos professores Marile- 
ne Pietá (Instituto de Ar
tes — UFRGS), Wilson de 
Miranda (Universidade 
de Pelotas), os críticos 
Marc Berkowitz (RJ) e 
Adalice Araújo (PR) e o 
escultor Vasco Prado, re
presentante escolhido 
através do voto dos ins
critos. Eles também se
rão encarregados de dis
tribuir os prêmios que in
cluem uma passagem de 
ida e volta a Paris, NCz$ 
1.000,00 (obra de conteú
do ecológico), cinco prê
mios estímulos no valor 
de NCz$ 300,00. A promo
ção registrou cerca de 
700 inscritos, um número 
recorde no Estado.
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mostra
Trabalho do Luiz Alcione Moreira,

desenhoSério "Car»*o Pnmpeano", 
Prêmio Viagem a Pari»

Leiner, Marcelo Melo, Marcela 
Pigozzo, Marcelo de Lima, 
Marco Antônio de Araújo, 
Marcos Massa, Maria Mene- 
gassi, Maria Helena Pacheco, 
Maria Rosa, Maria Pretto, Ma
rio Luiz da Conceição, Miriam 
Roratto, Nair Gama, Ondina 
Pozoco, Paulina Eizirick, Paulo 
Oszewski, Paulo Renato Da- 
me, Paulo Roberto de Christo, 
Rejane Knijnik, Roberto 
Schmitt Prym, Rojane Lame- 
go, Rosangela Leote, Ruth 
Schneider, Ruy Varella, Shir- 
ley Arantes, Silvia Cajado, Si- 
mone Michelin, Tania Resmi- 
ni. Tanta Elisabete Bondaren- 
go, Tito Luiz Amargo, Valde- 
cir Rigon, Walmor Alibio, Zina 
Graziano, Fernando Lago Tra
vassos e Valdecir Antonio Ri
gon.

ni Chassot, Andréa Costa, An
gela Schilling Pitanga, Ben 
Hur Chotguis, Berenice Uni- 
kowsky, Carmem Vieira, Car- 
men Rejane Ramos, Cibele 
Calliari, Circe Saldanha Pilla, 
Daniel Bueno, Daniel Simões, 
Denise Corá Coccia, Dirce Ma
ria Pippi, Dorali Schuch, Edson 
Flavio Pereira, Elaine A. A., 
Eleonora Fabre, Elisabeth 
Adams, Eny Maria Schuck, Es- 
ther Bianco, Flavio Gonçalves, 
Franca Taddei, Gaudêncio Fi- 
delis, Geraldo Marques, Inês 
Benetti, João Silveira, João 
Nardin, Joaquim Vigiano, Jor
ge Antoniazzi, Josane Gauer, 
José Peçanha, José Carlos 
Moura, José Antônio Vieira, 
Luana de Oliveira, Luciano 
Bortoletto Jr., Luiz Antônio 
Felkl, Luiz Gasparian, Laura

No Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, até 20 de de
zembro, prossegue o Salão 
COPESUL, comemorativo aos 
35 anos do M ARGS e inaugura
do no último dia 23. Uma série 
de desenhos denominada 
Canto Pampeano, de Luiz Alcio
ne Moreira, obteve o grande 
prêmio do certame, com direi
to a uma viagem a Paris. Luiz 
Alcione, porto-alegrense, ini
ciou seus estudos de arte no 
Parque Laje, Rio de Janeiro, e 
este ano realizou sua primeira 
individual, aqui, na Galeria Ar- 
te&Fato. Também o Desenho 
foi a técnica premiada na cate
goria Ecologia, com o trabalho 
em pastel de Ana Margarida 
Fontoura Xavier (POA).

Ainda foram concedidos 
cinco prêmios estímulos para 
os seguintes artistas: Romério 
Marx (escultura), Werner Ber- 
thold (técnica mista), ambos 
de Montenegro; Alex Gama 
(xilo), do Rio de Janeiro; Ubi- 
ratan Carlos Braga (técnica 
mista), de Porto Alegre, e Gil
mar Oliveira Fraga (técnica 
mista), de Viamão. O júri res
ponsável pela seleção e pre- 
miação esteve formado pelos 
críticos Marc Berkowitz (RJ) e 
Adalice Araújo (PR); pelos pro
fessores Wilson Miranda (UF- 
Pel) e Marilene Pietá (UFRGS) 
e pelo escultor Vasco Prado, 
escolhido pelos inscritos.

A promoção contou com 
adesão de artistas de 10 Esta
dos totalizando 680 inscritos. 
Destes foram selecionados 84, 
em técnicas que incluem pin
tura, desenho, gravura, escul
tura, fotografia, performance 
e instalação. A lista de partici
pantes é formada por: Adal
berto José dos Santos, Adolfo 
Luis Bittencourt, Alexandre 
Langer, Ana Beatriz Santaga- 
da, Ana C. da Natividade, Ana 
Lima, Analino Zorzi, Anelise 
Zimmer Neves, André Campa-

.h ,

Trabalho cio Carmem Vieira, do Sóne
do___", 1989, pintura s/papel
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tos, vindo de oito estados brasrteuos, fora aga^^ 
que é maioria absoluta nasinsc ° apoio ^ Com- 
diaantes da abertura da m°stra. C ^ do Rio
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passes semelhantes ^ h jo estad(J e até um

- ticos do centro cio país, to dospróprios con-
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gem à Paris.
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O Conselho Consultivo do A

|Ü| Març^vem rec^ben- compor o^úri eos"di- país), o Prêmio de Artes Plás-

■ do apoio de empre- ""^sMiriamÀ/ruche'Vasco necessariamente conter co P s Copesul/Margs 35 Anos
sos petroquímicas para inicia- ^ Qptaram por Marc Ber- teúdo eco óg/co. O que com^ t^ ^P Ha de ar+istas gau-
tivas como esta, agora apoia , . fcrítico/Rio de Janeiro); preensivel em tempos’ v° p cbos comgentedePortoAle-
da pela Copesul, que procu- Aroújo (crítica/Para- rizaçao da natureza e nu^ c especia|mente, Novo
rou a direção do museu coma Marilene Pietá (professo- cias contra empresas p Samburgo, São Leopoldo,
disposição — incomum d rri artes/Ufrgs) e Wilson Mi- ras. A participaçao Viamão, Charqueadas, Alvo- . nnilDAQCPA
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realizou, na década de 40 o para Miriam Avruch epre-
-- Salão do Correio do Povo. dso repensar os salões. Rece- 
' Muito artista gaúcho ho|e co- bemos diversas sugestões , diz

nhecido nacioha mente, tem e!a sem dtá-las, mas opta-
uma anotação deste evento mo$ por rom0ver uma salao
em seu currículo. nos moldes tradicionais, pois

,issíniss: ;;~rslpu."-í"-
- muitos anos desativado para , Q sa|õo não sairía. Mi-

ressurgir dentro das comemo- £am exp,ica: "A Funarte mui- 
racões dos 50 anos da Asso- faz _ eU d.r.a quase
ciacão de Artistas Plásticos na3a _ em favor do desenvol- 
Francisco Lisboa, no ano pas- vjmento daS artes plásticas pe-

loBinsi, afora, Cunse, de ^ £ M&CC/8?

veis. Não recusou-se nenhuma ^ do oa, do Margs e a di- 
inscrição, mesmo que oobroh- retora r 0 já Compreen- . 
vesse características mais ahns ( dizendo que dmhe.ro
com artesanato do que a arte tQ.se e nõo ficam resíduos.
plástica. • . dp Já uma viagem de caratercul-

Quem teve oportumdaae ^ à paris é um bem que nin- 
* sscer aos porões do mu- poderá roubar ou furtar

seu> onde estão depositadas ij0 vencedor.
provisoriamente as obras, cai contrapartida, a Lope-
cula a trabalheira que os iura- ( fez sua exigência: um pre- 
dos terão para fazer a seleção ^ isicõo que leva o nome 
prévia daquilo que subira as da empreSQ/ sera dado a titu- 
escadas para a mostra |Q de destaque e a obra deve, 
pública.

13®^-
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Ã OÇAMERP
lista dos premia-Ainda a .empo de en.rar nesta edição saiu a 

dos Mar&s/Copesid - , ^icione Moreira -Desenho
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Margarida Xavier, também com uma 
série de três desenhos (pastel sobre 
papel), em tons e texturas terrosos. 
Entre os classificados, cinco recebe
ram prêmios-estímulo. São eles Gil
mar de Oliveira Fraga, que participou 
com duas pinturas (técnica mista); 
Alex Gama, com duas xilogravuras; 
Romério da Silva Marx, na categoria 
escultura; Ubiratã Carlos Braga e 
Werner Berthold, ambos inscritos 
com desenhos de técnica mista.

1
.1
1
jr
s
£

Pinturas, esculturas, desenhos, 
instalações, performance, gravuras 
e fotografias. São 216 obras, de 86 
artistas plásticos brasileiros, que po
dem agora ser vistas no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), 
na Praça da Alfândega, em Porto 
Alegre. Com a presença do gover
nador Pedro Simon, aproximada
mente 800 pessoas participaram da 
solenidade de abertura do Salão de 
Artes Plásticas COPESUL/MARGS 
— 35 Anos, lançado no último se
mestre, em comemoração à passa
gem dos 35 anos de fundação do 
Museu. “Este Salão é uma homena

gem ao talento do artista plástico 
gaúcho”, afirmou Miriam Avruch, di
retora do MARGS. “É o maior evento 
do gênero já realizado no Estado.”

Na mesma solenidade, foram pre
miados os vencedores do concurso. 
O gaúcho Luiz Alcione Moreira, autor 
da série de desenhos “Os Cantes 
Pampeanos”, onde utilizou a técnica 
de grafite sobre papel, foi o grande 
vencedor, e recebeu como prêmio 
uma viagem a Paris mais um cheque 
de mil dólares-turismo. O Prêmio 
Destaque COPESUL, para obras so
bre o meio ambiente ou com conteú
do ecológico, foi concedido a Ana

Luiz Alcione Moreira, o grande vencedor

União de esforços

No MARGS, diversos espaços es
tão tomados pelas obras classifica
das para o Salão: a Pinacoteca, as 
Salas Negras, duas galerias e até 
mesmo o saguão de entrada princi
pal, nos primeiro e segundo pisos 
do Museu. Conforme a diretora, a 
mostra é altamente representativa. 
“Conseguimos reunir obras que dão 
uma boa visão da produção artística 
contemporânea no Brasil”. Na sole
nidade de abertura, Miriam Avruch 
destacou o envolvimento do Gover
no do Estado e da COPESUL na pro
moção, afirmando que a junção de 
forças é que possibilitou a realização 
do Salão.

O Salão de Artes Plásticas COPE
SUL/MARGS — 35 Anos permanece 
aberto à visitação até o dia 14 de 
janeiro, no horário das 10 às 18 ho
ras. Encerrada a temporada, as 
obras premiadas serão expostas du
rante um período de cerca de 30 dias 
na sede da COPESUL, no Pólo Pe
troquímico.
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Miriam Avruch: "boa visão da arte contemporânea"
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O Prêmio de Artes Plásticas Copesul/Margs 35 
Anos, que abre dia 23, já é sucesso antes mesmo de ser 
visitado pelo público. Foram quase 700 artistas inscri
tos, vindo de oito estados brasileiros, fora a gauchada, 
que é maioria absoluta nas inscrições encerradas trinta 
diaantes da abertura da mostra. Com o apoio da Com
panhia Petroquímica do Sul, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul realiza este salão dentro de moldes ab
solutamente tradicionais tendo como fundo a crise que 
tem caracterizado iniciativas do gênero, como a gran
de polêmica gerada com os critérios de escolha do Sa
lão Nacional de Artes Plásticas. Aqui, para evitar im
passes semelhantes, escolheu-se um júri que reúne crí
ticos do centro do país, do interior do estado e até um 
artista plástico eleito pelo voto direto dos próprios con
correntes aos prêmios, entre os quais se inclui uma via
gem à Paris.

Prêmio Copesul
PORTAS ABERTAS 
PARA 0 TALENTO.
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PRÊMIO

w
35 ANOS.

H á algum tempo o 
Margs vem receben
do apoio de empre

sas petroquímicas para inicia
tivas como esta, agora apoia
da pela Copesul, que procu
rou a direção do museu com a 
disposição — incomum — de 
um Mecenas. A proposta veio 
ao encontro das aspirações 
plásticas que não deixavam de 
reivindicar a realização de um 
salão, uma porta que se abre 
para novos talentos, como o 
próprio cartaz, criado pela 
Marca Publicidade, sugere.

Este tipo de promoção já 
tem bem uns cem anos de his- 

- tória, tendo surgido na Euro
pa. Por aqui, numa iniciativa 
de Oswaido Goidanich, se 
realizou, na década de 40 o 

^ Salão do Correio do Povo. 
Muito artista gaúcho hoje co
nhecido nacionalmente, tem 
uma anotação deste evento 
em seu currículo.

Depois diversos foram rea
lizados, como o Jovem Artista, 
o de Artes Visuais da Ufrgs e o 
Câmara Municipal que ricou 
muitos anos desativado para 
ressurgir dentro das comemo
rações dos 50 anos da Asso
ciação de Artistas Plásticos 
Francisco Lisboa, no ano pas
sado. Este é o primeiro realiza
do pelo Margs com grande 
abrangência, pois foi aberto a 
todas as tendências imaginá
veis. Não recusou-se nenhuma 
inscrição, mesmo que a obra ti
vesse características mais afins 
com artesanato do que a arte 
plástica.

Quem teve oportunidade 
de descer aos porões do mu
seu, onde estão depositadas 
provisoriamente as obras, cal
cula a trabalheira que os jura
dos terão para fazer a seleção 
prévia daquilo que subirá as 
escadas para a mostra

O Conselho Consultivo do 
Margs levantou diversos no
mes para compor o júri e os di
retores Miriam Avruche Vasco necessariamente conter con- 
Prado optaram por Marc Ber- teúdo ecológico. O que é com- 
kowitz (crítico/Rio de Janeiro); preensível em tempos de valo- 
Adalice Araújo (crítica/Para- rização da natureza e denún- 
ná); Marilene Pietá (professo- cjas contra empresas poluido- 
ra de artes/Ufrgs) e Wilson Mi- ras a participação de todos os 
randa (professor da Umversi- segmentos das artes plásticas, 
dade Federal de Pelotas/RS). ao mesmo tempo tem uma co- 

Pelo voto direto, o quinto in- notacão, digamos, de ecolo- 
tegrante do |úri foi um artista gia artística, já que dentro de 
plástico Vasco Prado — que uma vjsão globalizante nin- 
liderou a votação, seguido de guém é mais ou menos impor- 
perto por Iberê Camargo, nu- tante do que outrém. 
ma lista que incluia outros seis 
artistas.

PINHEIROARMANDO

wpaís), o Prêmio de Artes Plás
ticas Copesul/Margs 35 Anos 
tem maioria de artistas gaú
chos, com gente de Porto Ale- 
gre, especialmente, Novo 
Hamburgo, São Leopoldo,
Viamão, Charqueadas, Alvo
rada, etc e representantes vin
dos da Paraíba, São Paulo,
Santa Catarina, Rio de Janei
ro, Paraná, Minas Gerais, Ba
hia e Ceará. Todos concorrem 
a viagem à Paris, ao prêmio 
aquisição e mais cinco prê- dinheiro. mais, ampliando as possibili-
mios-estímulo (houve um tem- A iniciativa Copesul/Margs é dades de premiação. Ou tere- 
po em que se chamava de prê- boa. Ótimo será se, a partir mosque esperar pelo cinquen-
mio-consolação), sem aquisi- dos anos.90 ele se repita com tenário do Margs para reedi
ção, mas com premiação em o apoio de outras empresas tar o acontecimento?

* VIAGEM A RAHJS
• DESTAQUE ESPECIAL COPESUL PARA OflRAS SOBRE O MEtO AMBIENTE 

• PHèMIOS-ESTÍMULQ AOS ARTISTASumm
Cartaz já revela a proposta: uma porta que se abre

Aberto a todas as manifes
tações plásticas e a todos os 

INOVAÇÕES E BRIGAS brasileiros (e estrangeiros com
dois anos de residência no

Para Miriam Avruch "é pre
ciso repensar os salões. Rece
bemos diversas sugestões", diz 
ela sem citá-las, 7,mas opta
mos por promover uma salão 
nos molaes tradicionais, pois 
em meio a esta busca de ino
vação gera-se polêmicas e 
brigas".

Não fosse a decisão da Co
pesul o salão não sairia. Mi
riam explica: "A Funarte mui
to pouco faz — eu diria quase 
nada — em favor do desenvol
vimento das artes plásticas pe
lo Brasil afora. Cansei de 
pedir".

A idéia de não premiar com 
dinheiro o primeiro lugar par
tiu do pessoal do Margs e a di
retora explica o já compreen
sível, dizendo que dinheiro 
gasta-se e não ficam resíduos. 
Já uma viagem de caráter cul
tural à Paris é um bem que nin
guém poderá roubar ou furtar 
ao vencedor.

Em contrapartida, a Cope
sul fez sua exigência: um prê
mio aquisição que leva o nome 
da empresa, será dado a títu-
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variedades

Copesul/Margs premia Alcione
Lu^aÍS?™'^0 P°IU>‘alegrSse 11111 tolal de 680 Inscritos. A inicia- 
h! ^ 0 vencedor tiva, que marca os 35 anos do Mu
do Prêmio de Artes Plásticas Co- seu de Arte do Pitado ahr» nam n 
pesul/Margs. Com uma série de de- público no dia 23 deste mês 
senhos denominada “Cantos Pam- o vencedor I ui7 Airinne tom peanos”, ele ganhou uma viagem a anos e pofmàis vive“ no

mi„r "etTgico''rSo a 5S KSS £££
srarars?*
prêSístímX-Vmef Berthoíd ^emTulho
(técnica mista); Romèrio Marx SuL *2,52
(escultura) - ambos de Montent sua Drimeiri in
gro; 0 carioca Alex Gama, (xilo- dividuSnaGate-
gravura); Ubiratã Carlos Braga, ria Arte *(mista), de Porto Alegre, e Gilmar Antíriorm Jntí'
de Oliveira Fraga (misto), natural a£ li 1 te’
deViamão. havia ^

Ao todo, 0 Salão Copesul/Margs honrosa ÜTSSiÜ
selecionou 84 artistas plásticos, de Berthold CariUile^5

J?£?rSero tJc^n^ao ^
tJèneev
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Vencedor
peças que 
integram o 
trabalho 
“Os Contos 
Pampeanos”,

Fotos Arfio Maazzei/ZH

de
Luiz
Moreira

Menção 
honrosa: “3
Hombres 
Solos”, de 
Gilmar 
Fraga

Os grandes vencedores 

do Prêmio Copesul
ma série de oito desenhos, em gra- Romério José Marx, com a escultura além da qualidade, foram a criatividade e 
fite sobre papel, com o título de Os Odalisca-, Ubiratâ Carlos Braga, com três o aproveitamento das diversas técnicas. 
Contos Pampeanos, foi a vencedo- desenhos (TemporalidadeY, Wemer Vogt Muita produção caseira foi deixada de 
ra do Prêmio de Artes Plásticas Berthold, com desenho em técnica mista, lado, dada a amplitude e o alcance do 

Copesul/Margs 35 anos O autor Luiz e 0 carioca Alex Gama, com Trama, série concurso que não estabeleceu padrões rí- 
Alcione Albands Moreira, é gaúcho e foi de três xilogravuras. Com exceção deste gidos para as inscrições No andar térreo 
premiado com uma viagem a Paris. Das utam° Premrado, os demars sao todos do Margs, mais de 1.300 trabalhos aguar-
1.390 obras inscritas, 85 foram seleciona- «aui=h“- Para ““ ^P0 05 Premios 840 D^ ri
, . * c a ic a em dinheiro. — 24,25 e 26 últimos — o jun se dedicoudas para integrar o Salão dos 35 anos do . ^ de ayaliar ^ obras inscritas. Após
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, JÚRI — Cinco nomes de projeção exaustivo exame, os 85 foram seleciona- 
aberto ao publico a partir do dia 23 de nacjonai nas artes plásticas foram escolhi- dos por votação, 
novembro. Este e um dos maiores concur- dos pgjQg próprios candidatos para sele- Todo o andar térreo do prédio, com 
sos entre os já realizados no Estado no cionar as obras do Salão e decidir as várias salas, será utilizado para o Salão 
campo das artes plásticas, tanto pelo nú- premiações. Na ficha de inscrição foi re- dos 35 anos do Museu, com início previs- 
mero de trabalhos apresentados como pe- servado um espaço para que cada um to para o dia 23 e duração até início de 
lo nível do júri. sugerisse o nome de sua preferência. O janeiro. Na abertura da exposição serão

O Prêmio Destaque Copesul ficou com artista gaúcho Vasco Prado foi o nome entregues as premiações aos sete selecio- 
Ana Margarida Xavier, também gaúcha, mais votado. Depois, a professora Marile- nados. Poucos optaram por vender seus 
que apresentou três desenhos com técnica ne Pietá, de Porto Alegre, o professor trabalhos. O Margs não comercializa 
mista. Cinco artistas receberam menção Wilson Miranda, de Pelotas, e os críticos obras de arte. Esta tarefa é da ArteLoja, 
honrosa: Gilmar de Oliveira Fraga, com de arte Adalice Araújo e Marc Berkowits, ligada à Associação dos Amigos do Mu- 
os dois quadros intitulados 3 Hombres de Curitiba e Rio de Janeiro, respectiva- seu. Os trabalhos que portarem etiquetas 
Solos e Os Amantes do Bispo (acrílico mente. com preços poderão ser adquiridos em
sobre eucatex e aerografia sobre papel); Os critérios utilizados pelos jurados, contato com os integrantes da entidade.

u
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Os premiados do Copesul

Oliveira Fr!»»’ p Gan}a’ Gllmar de Peçanha, José Carlos de Moura José P ^ 
E r f ’ n 0men0 José Marx’ Antonio Vieira, Luana de Oliveira
BerthoMCeaAOS BMga’ Werner V- Lucian0 Borto,etto Junior, Luiz ’
Berthold e Ana Margarida Xavier. Os Antonio Felkl, Luiz Gasparian Laura
demais classificados, que estarão Leiner, Marcelo de-Melo, Marcela
participando da exposição no Margs a Pigozzo, Marcelo de Lima Marco
partir d° dia 23 de novembro são: Antonio de Araújo, Marcos Massa
Adalberto José dos Santos, Adolfo Luis Maria Menegassi, Maria Helena ’
Bittencourt, Alexandre Langer, Ana Pacheco, Maria Rosa, Maria Pretto 
Beatnz Santagada, Ana da Natividade, Mário Luiz da Conceição, Miriam 
Ana Maria Santos Lima, Analino Zorzi 5°rJ.lto’ Nair Gama, Ondina Pozoco,
Anelise Zimmer Neves, André Campani u Ina Laks Eizirik- Paulo Oszewski,
Chassot, Andréa S. Costa, Ângela Raul° Renat0 Dame, Paulo Roberto de
Schilling Pitanga, Ben Hur Chotguis Gbnst0’ ReJane Knijnik, Roberto 
Berenice Unikowsky, Carmem Vieira jchimitt-Prym, Rojane Lamego,
Carmem Rejane Ramos, Cibele Calliàri R°sanSela Leote de Souza, Ruth 
Circe Saldanha Pilla, Daniel Bueno ’ fiieneider, Ruy Varella, Shirley 
Daniel Simões, Denise Corá Coccia Arames, Silvia Cajado, Simone
Dirce Maria Pippi, Dorali Schuch ’ í™1"’ Jânia Resmini, Tânia
Edson Pereira, Eleonora Fabre Elaine E1,sabeth Bondarengo, Ti to Luiz 
Tedesco, Elisabeth Adams, Eny Schuck Walmor
Esther Bianco, Flávio Gonçalves ’ A bl° 6 ?ina Graziano. Os artistas não 
Franca Taddei, Gaudêncio Fidélis, Margsd6Vem ret‘rar SU3S obras ino
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PRÊMIO MARGS/COPESUL
O Prêmio Margs/Copesul de Artes 

Plásticas será entregue aos vencedores no 
dia 23, a partir das 19h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul. O prêmio, criado 
para comemorar os 35 anos do Margs, 
será entregue a Luiz Alcione Moreira, que 
receberá também uma viagem a Paris 
com a ajuda de custo. Na categoria Eco
logia, o prêmio será entregue a Ana Maria 
Xavier, e o prêmio Incentivo será outor
gado a Alex Gama, Gilmar de Oliveira 
Fraga, R. José da Silva, Ubiratã Carlos 
Braga e Wemer Vogt Berthold. Coorde
nado pela Evolução Produções Culturais, 
o Prêmio Margs/Copesul teve quase dois 
mil trabalhos inscritos. Desse total, foram 
selecionadas 84, que ficarão expostos 
Margs (Praça da Alfândega).

no
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PRÊMIO DE ARTES PLÁSTICAS COPESUL/MARGS 35 ANOS.

OS A COPESUL SENTE-SE ORGULHOSA DE TER PARTICIPADO DO 
MAIOR SALÃO DE ARTES REALIZADO PELO MARGS:

MAIS DE 1.500 OBRAS INSCRITAS, 660 ARTISTAS PARTICIPANTES, 85 
OBRAS SELECIONADAS, NÚMEROS INÉDITOS EM TODO ESTADO. E/IAM- 
BÉM, PELOS TALENTOS APRESENTADOS E PELA OPORTUNIDADE DE IN
CENTIVAR NOVOS VALORES DA ARTE DE TODO O PAÍS.

AGORA É A SUA VEZ DE INCENTIVAR ESTES TALENTOS. AS OBRAS VENCEDORAS ESTA
RÃO EM EXPOSIÇÃO NO MARGS DE 24 DE NOVEMBRO A 14 DE JANEIRO, DAS 10 ÀS 17 HORAS 
DE TERÇA A DOMINGO. COMPAREÇA E VEJA QUEM ACONTECEU.

ELEITOS
DESENHO I DESENHO 2 DESENHO 3

PRÊMIO DESTAQUE COPESUL - ANA MARGARIDA DA F. XAVIER - DESENHO: PASTEL SOBRE PAPEL

lí PARTE 
TRÍPTICOPRÓLOGO

PRÊMIO VIAGEM CULTURAL - LUIZ ALCIONE ALBANDES MOREIRA - DESENHO: GRAFITE SOBRE PAPEL-OS CANTES PAMPEANOS

5
íri
2j

8
z

s
g

2í PARTE POLÍPTICOl
SÁBADO, DIA 25, DEBATE ABERTO AO PÚBLICO COM OS JURADOS, AVALIANDO A ESCOLHA DAS 
PEÇAS. A PARTIR DAS 17 HORAS NO MARGS.
PRÊMIO ESTÍMULO ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS 

ADOLFO LUISSCHEDLER BITTENCOURT 
ALEXCAMA 
ALEXANDRELANGER 
ANA BEATRIZ FLÔR SANTAGADA 
ANA CRISTINA DA NATIVIDADE 
ANA MARGARIDA DA F. XAVIER 
ANA MARIA SANTOS FUZZO DE LIMA 
ANAI.INOZORZI
ANELISE CRISTINA ZIMMER NEVES
ANDRÉCAMPANICHASSOT
ANDRÉA SOARESCOSTA
ANGELA SCHILLING PITANGA
BEN HURCHOTOUIS
BERENICE UNIKOWSKY
CARMEN DE ALBUQUERQUE VIEIRA
CARMEN REJANE RAMOS
CIBELE CALLI ARI
CIRCE THERESA SALDANHA PILLA
DANIEL BUENO
DANIEL DE ANDRADE SIMÕES
DENISE HELENA CORÁCOCCIA
DIRCE MARIA PIPPI
DORALI KONRADSCHUCK
EDSON FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA
El AINEA.A.TEDESCO
ELEONORA FABRE
ELIZABETH BETY ADAMS
ENY MARIA MORAESSCHUCH
ESTHER L. BENETTI BIANCO
FERNANDO LAGOS TRAVASSOS
FLAVIO ROBERTO GONÇALVES
FRANCA GIOVANNATADDEI
GAUDÊNCIOCAR DOSO F1 DELIS

GERALDO FERNANDO SCHILLING MARQUES 
GILMAR DE OLIVEIRA FRAGA 
INÊS BENETTI
JOÃOGERALDOCHAVES SILVEIRA
JOÃO LUIS POZZI DE NARDIN
JOAQUIM LUÍS POLI DOR I VIGIANO
JORGE LUIZ ANTONIAZZI
JOSANEGAUER
JOSÉ LUIZ BORBA PEÇANHA
JOSÉ CARLOS JULIO DE MOURA
JOSÉ ANTONIO MACIEL DE MATTOS VIEIRA
LUANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
I.UCI ANO SANTOS BORTOLETTÜ JUNIOR
I UIZ ALCIONE ALBANDES MOREIRA
LUIZ ANTONIO FONTOURA FELKL
LUiSEDDUARDOGASPARlAN
LAURA LEINER
MARCELO LUIZ SILVEIRA DE MELO
MARCELA GRIM ALT PIGOZZO
MARCELO RUBIN DE LIMA
MARCO ANTONIO GOMES DE ARAÚJO
MARCOS ROBERTO MASSA
MAR IA CONCEIÇÃO MENEGASSI
MARIA HELENA SILVA PACHECO
MARTA RIBEIRO ROSA
MARIA ROSELI DOLESKIPRETTO
M ÁRIO LUIZCARRICONDE DA CONCEIÇÃO
MÍRIAM POSTAL GARBELOTTO RORATTO
NAIR OLIVEIRA DA SILVA GAMA
ONDINA POZOCO
PAULINA LAKSEIZIRIK
PAULO BORGATOOLSZEWSKI
PAULO RENATO VIEGAS DAMÉ
PAULO ROBERTO DE CHRISTO

REJANE KNIJNIK 
ROBERTO SCHMITT-PRYM 
ROJANE SARAIVA l.AMEGO 
ROMÉRIO DA SILVA MARX 
ROSANGEL A DA S. LEOTE DE SOUZA 
RUTH TRE1.HA SCHNEIDER 
RUY VARELLA
SHIRLEY PAES LEME PAIVA ARANTES
SILVIACAJADO
SIMONE MICHELIN
TÂNIA ELISABETE BONÜARENCO
TANIA MARIA RITTER RESMINI
TITOLUIZ FADEL CAMARGO
UBIRATÃ CARLOS BRAGA
VALDECIR ANTONIO RIGON
WALMOR CESAR Al.ÍBIO
WERNER VOGT BERTHOLD
ZINA M. FERRAZ DE MENDONÇAGRAZIANO

GILMAR DE OLIVEIRA FRAGA 
- CATEGORIA: PINTURA-MISTA 

TRES HOMBRES SOLOS 
OS AMANTES DO BISPO

— ALEX GAMA
- CATEGORIA: XILOGRAVURA 

TRAMA TRAMA
XXIX XXX P/A

— ROMÉRIO DA SILVA MARX
- CATEGORIA: ESCUI.TURA-MISTA 

ODALISCA

— UBIRATÃ CARLOS BRAGA
— CATEGORIA: DESENHO-MISTA 

TEMPORALIDADE I 
TEMPORALIDADE 11 
TEMPORALIDADE III

rnmcs
Gcwemo Oo Estado do Ro Grande do Sul - t9B9 

Consomo Estadual de Desenvolvimento Cultural — COOEC 
Muaou de Aiie do R»o Grande do Sul

- WERNER VOGT BERTHOLD
— CATEGORIA: DESENHO-MISTA 

RUBBER TOYS-O MEIO 
RUBBER TOYS-FANTASIA 
RUBBER TOYS-O VÍCIO

« COPESUL
COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL

CENTRAL DE MATERIA&PRIMAS DO PÔLO PETROQUÍMICO OO SUL



Jtrnal: __Cowcio \ouo

Dataf__
Pâgifta:
âsstinto:Vy^vuÀo Cofl&£o[ jMAG&GE

A3/ ^ /J&22
QX

Copesul/Margséo 

destaque nas artes
P inturas. esculturas, desenhos, 

instalações, performances, 
gravuras e fotografias - 216 
obras, ao todo — selecionadas pe
lo júri do Salão Copesul/Margs 
podem ser vistas a partir das 19h 
de hoje. no Margs, O destaque da 
mostra é a série de desenhos 
“Cantes Pampeanos”, de Luiz Al- 
cione Moreira, vencedor A agen
da segue com a abertura da indi-' 
vidual “Caverna”, de Fernando 
Limberger, na Agência de Arte 
(Casemiro de Abreu. 144). No ci
nema da Sogipa (Barão Cotegipe, 
415). a mostra “Três Gerações 
de Pintores” — com obras da fa
mília Maristani - abre às 20h. No 
mesmo horário, inaugura a expo
sição de Clarice Jaeger. na 
Emoldurarte (Lima e Silva, esq. 
Luiz Afonso). Na Toke de Arte 
(Protasio, 767). abre uma coletiva 
com obras dos alunos de Maria 
Baldo. No saguão do Correio (Si
queira, 1100), às lOh. inaugura o 
2" Arte-Studio. com prêmios aos 
selecionados.

Xilo de Clarice Jaeger
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□ SECUNDO CADERHO n

PRÊMIO
COPESUL

r

A mostra do Prêmio de Artes Plásti
cas Copesul/Margs 35 Anos será inagu- 
rada hoje, às 19 horas. Mais de 30 
obras estarão expostas no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul até o dia 14 de 
janeiro próximo. Com um coquetel, a 
abertura da exposição vai contar, tam
bém, com a entrega dos prêmios aos tra
balhos vencedores. O concurso foi promo
vido pelo Governo do Estado e Compa
nhia Petroquímica do Sul.

'
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□ SEGUNDO CADERNOv

PRÊMIO COPEStlLTMARGS

Vencedor valoriza o desenho
Luiz Alcione diz que seu trabalho se coloca contra a corrente neo-expressionista, que levou ao mero decorativismo

0 vencedor do concurso Cope- 
sul/Margs 35 Anos, Luiz Alcione 
Moreira, autor da série de traba
lhos intitulada Cantos Pampeanos, 

atribui dois significados importantes 
ta premiação. O porte do prêmio, um dos 
maiores já organizados no País, e a com
petência do júri são fatores que pesam 
balança de sua satisfação pessoal e profis
sional. Mas a grande vitória, segundo ele,

é alcançar a valorização de uma técnica a se dedicar à arte. Em 1985 cursou a
— grafite sobre papel — que tem sido escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro,
desprestigiada e ignorada, contra a valori- que considera um foco gerador de novas
zação total da pintura. E também a pre- tendências. Percorreu várias etapas
miação de uma arte figurativa e marcada- seus estudos, chegando a produzir papel
mente racional, que desmitifica o reinado artesanal, feito de casca de jaqueira. Em
do neoexpressionismo ao longo da arte 1986 recebeu seu primeiro prêmio: Men-
contemporânea. ção Especial do Juri do Salão Carioca,

Luiz Alcione diz que seu trabalho se logo acompanhado do prêmio Aquisição
toma importante na medida em nada Desenho do Salão de Pernambuco Em
contra a corrente, impulsionada pela onda 1987, participa do Salão Nacional
neoexpressionista. Ele explica as causas e 
aponta as graves consequências deste fe
nômeno para a arte brasileira. “A classe 
burguesa emergente na década de 70 in
ventou o neoexpressionismo como um 
projeto de decoração de suas casas:
quadro azul para um sofá azul e por aí ___, ~ , , .
afora. Nesse caminho houve a vulgariza- SEM FACHADAS — O Salün do Maroc ü° Cha°’ °Utr° componente ^ tra~ 
Ção e a mediocridade artística”, diz seaundo ele merece “UZ ° e a PerP1“1^- Foram

Outras criticas dirigidas nor ele di/pm ° ’ yanos elogios pela necessários quatro meses para que os oito
. aingiaas por ele dizem orgamzaçao, mas, pnncipalmente, pe o desenhos fossem nmrlir/iH™respe.to a pretensão de transmitir emo- fato de ter funcionado dentro do trâdido- produz,dos.

çao, quando esta deve ser codificada pelo nal, sem as fachadas democráticas 
uso de convenções. “A arte organiza e 
documenta a experiência humana. É to
talmente ideológica e ligada às necessida
des das civilizações”. Assim, para ele, os 
neoexpressionistas se tomam inatingíveis

Luiz Alcione Moreira

ema es-

na

mas
pela primeira e última vez, guardando 
diferenças com a organização do evento 
que, segundo ele, se voltou para o lança
mento de novos nomes no mercado e com 
críticos e júri comprometidos sempre com 
uma determinada tendência. tantos Pampeanos: da série premiadaum

Luiz Alcione trabalha com luz 
bra, cheio e vazio, bem como com a 

outros eventos tentam assumir, encobrin- composição. “Quero apenas tornar clara 
do uma total falta de isenção no julga- uma idéia, com todo o encantamento pos- 
mento dos trabalhos. Os Cantes Pampea- sível: A emoção fica por conta de quem 

,nos slJrg,ram a Partir da saudade de 20 aprecia o trabalho e que, certamente será

Lu"eehTaPeda80g,a ^ WgrS'
Lmz Alcione há apenas crnco anos passou clássico para manifestar mistério. A pedra d,Tcontinente europeu

e som-
que
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Júri debate 

Saláo de Artes 

Plásticas

A qualidade artística e a 
contemporaneidade foram os 

critérios adotados pelo júri para 
selecionar as obras e escolher os 

vencedores do Salão de Artes 
Plásticas COPESUL/MARGS — 35 

Anos. Este e outros 
esclarecimentos foram feitos pelos 

jurados ao público que participou 
do debate de avaliação geral da 
mostra, realizado no auditório do 
Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul, em Porto Alegre, nove dias 
depois da abertura do Salão. 

“O Salão é uma iniciativa de grande 
vulto, bastante diversificado, o que 

exigiu que este debate 
acontecesse”, afirmou a 

professora Marilene Burtet Pietá, 
do Instituto de Artes da 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), que fez 
parte do júri, ao lado da diretora 

do Museu de Arte Contemporânea 
de Curitiba, Adalisse Araújo; do 

arquiteto Wilson Miranda, do 
Instituto de Letras e Artes da 

Universidade Federal de Pelotas; 
do artista plástico Vasco Prado, 

diretor-geral do MARGS; e do 
Presidente da Associação 

Brasileira dos Críticos de Arte, Marc 
Berkovitz (falecido alguns dias 

após o início do Salão). Entre o 
público, a presença de artistas 

plásticos, galeristas e críticos de
arte.

A função de moderador do debate 
coube ao ouvidor-geral do Estado, 

José Bacchieri Duarte.

Errata
Os números corretos das vendas da CO- 

PESUL para o mercado externo no mês de 
setembro'89 são os que seguem:
Dados referentes ao mês de set. 89 
Vendas mercado externo 

Eteno 
Propeno 
Butadieno 
Benzeno 
Tolueno 
Xilenos mistos 
Corrente C9 e outros 
MTBE
Resíduo aromático

7.635 ton 
7.532 ton 

0 ton 
6.683 ton 

24 ton 
95 ton 

0 ton 
5.999 ton 
2.042 ton

30.010 tonTotal

NOSSOS NÚMEROS
Dados referentes ao mês de dez. 89

Consumo de nafta 190.968 ton
Produção de Petroquímicos

Eteno
Propeno
Butadieno
Benzeno
Tolueno
Xilenos mistos
MTBE
Resíduo aromático 
Corrente C9 e outros 
Retorno à refinaria

52.437 ton 
26.969 ton 

1.859 ton 
17.349 ton 
2.879 ton 
6.560 ton 
1.569 ton 
6.638 ton 
5.816 ton 

17.125 ton
Total 139.201 ton

5 Vendas mercado interno
Eteno
Propeno
Butadieno
Benzeno
Tolueno
Xilenos mistos
Resíduo aromático
Corrente C9 e outros
Retorno à refinaria

1 42.625 ton 
18.822 ton 
1.556 ton 
5.333 ton 
1.746 ton 
2.461 ton 
4.826 ton 

459 ton 
21.695 ton

<
0

.1

Total 99.523 ton

Vendas mercado externo
Eteno
Propeno
Butadieno
Benzeno
Tolueno
Xilenos mistos
Corrente C9 e outros
MTBE
Resíduo aromático

7.514 ton 
6.024 ton 

0 ton 
5.000 ton 

169 ton 
2.070 ton 

0 ton 
3.936 ton 
2.000 ton

Total 26.713 ton
Perdas no processo 9.750 tonMarilene. Bacchieri. Miranda e Vasco Prado: avaliação
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