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Primeira individual 

de Renato Coelho
0 Projeto João Fahrion, do uso neste último de al- 

dedicado a artistas plásticos químicos como suporte, o 
emergentes, promove hoje, que acarreta alterações na 
às 19 horas, na Galeria João aparência do ferro e concebe 
rahrion, localizada no tér- a suas esculturas limites 
reo do Museu de Arte do Rio que extrapolam o caráter 
Grande do Sul, a primeira convencional do material, 
exposição individual do pe- O escultor pelotense, de 
lotense Renato Coelho. Ele 30 anos de idade, foi premia- 
apresenta sete esculturas do como destaque maior do 
trabalhadas com vidros, ti- 15? Salão da Associação Rio- 
jolos, madeira e ferro, fazen- Grandense de Artes Plásti

cas Francisco Lisboa, ocor
rido neste ano. Atualmente 
Renato Coelho se encontra 
radicado em Porto Alegre e 
seus trabalhos podem ser 
apreciados pelo público até 
2 de agosto.
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VISUAIS
.0 escultor pelotense, radicado em Porto Alegre, 

Renato Coelho inaugura mostra individual às 19h 
Galeria João Fahrion, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n, térreo). Pre
miado como destaque maior do 15° Salão da Associa
ção Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa 
ocorrido este ano, o escultor apresenta nesta exposição 
sete obras. Renato Coelho trabalha em suas esculturas 
com materiais como vidro, tijolos, madeira e ferro. Essa 
é a primeira exposição individual do ano do Projeto 
João Fahrion, dedicado a artistas plásticos emergen-

na

tes.
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Agenda inclui duas exposições
0 escultor pelotense Renato Coelho inaugura sua primeira exposição 

individual, hoje, às 19h, na Galeria João Fahrion, no térreo do Margs 
(Praça da Alfândega). Até 2 de agos- 6
to, de terças a domingos, das lOh 
às 12h e das 13h às 17h. E 
cultoras Antoninha Bimbi, Armin- 
da Souto Lopes, Celeste Papaleo 
Fichtner, Denise K. Wichmann, Eva 
Turkienicz, Gisebel Juchen, Jand- 
yra da Rocha Heck, Marília Fayh,
Marisa Leal, Shirley Linden, Tina Fe- 
lice e Zilma U. Stechman, todas do 
Atelier Mario Cladera realizam 
exposição, juntamente com seu pro- Escultura de Renato Coelho “ 
fessor, a partir de hoje, às 20h30min,
??uEsPnÇ^deArte daSoê‘Pa (Barão doCotegipe, 400), até4 de agosto, das 
1 lh as 20h. E a Galeria Tina Zappoli (Paulino Teixeira, 35) promove hoje, 
as 20h, uma palestra sobre a cerâmica artística contemporânea 
artista Marianita Linck. A entrada é franca.
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RENATO COELHO EXPÕE NO 
PROJETO JOÃO FAHRION

O escultor pelotense Renato 
Coelho inaugura hoje, às 19h, 
uma exposição de sete trabalhos 
na Galeria João Fahrion, no 
Margs. Premiado como destaque 
maior do 15° Salão da 
Associação Francisco Lisboa, 
Renato Coelho usa em suas 
esculturas materiais como vidro, 
tijolos, madeira e ferro. A 
mostra integra o Projeto João 
Fahrion, dedicado a artistas 
emergentes, e pode ser visitada 
até 2 de agosto.
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RENATO COELHO — Na Galeria João 
Fahrion, no Margs (Praça da Alfânde- »A- A.V/ ,V*“

ga s/n, térreo), será inaugurada hoje, às 
19h, a primeira exposição individual 
do ano do Projeto João Fahrion, dedi
cado a artistas plásticos emergentes. 
São sete obras do escultor pelotense 
Renato Coelho, que trabalha com ma
teriais como vidro, tijolos, madeira e 
ferro. Até 2 de agosto, de terça a 
domingo, das lOh às 12h e das 13h às

* • *L •• n»,...

17h.

Agenda inclui duas exposições
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O escultor pelotense Renato Coelho inaugura sua primeira exposição 
individual, hoje, às 19h, na Galeria João Fahrion, no térreo do Margs 
(Praça da Alfândega). Até 2 de agos
to, de terças a domingos, das lOh 
às 12h e das 13h às 17h. E as es-
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Escultura de Renato Coelho
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Os novos escultores que 

vêm do Sul do Estado
Dulce Helfer/Zh

Dois artistas pelotenses 

mostram em Porto Alegre 

trabalhos feitos com materiais 

retirados do cotidiano

pir tradicional o artista vai desgastando um material, 
introduzir um elemento na sala de exposições Edmilson 
tira “pedaços desse espaço". O resultado são obras 
efêmeras, criadas para um determinado lugar e que não 
serão as mesmas fora dele. “Não me preocupo 
duração delas. Uso o ferro que enferruja e não tenho a 
preocupação de barrar esse processo. Meus trabalhos 
têm um tempo de vida natural.”

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Univer
sidade Federal de Pelotas, Edmilson Vasconcelos, individual do ano do Projeto João Fahrion, dedicado a 
ae 31 anos, nunca exerceu a protissão e há dez anos se artistas plásticos emergentes 
dedica às artes plásticas: “Procuro acompanhar as 
questões da crise da arte contemporânea e entender o 
que é a nova escultura, questionar seus objetivos, as 
relações de objetos e espaços e as relações de indivíduos 
para indivíduos”, afirma o escultor. Sua exposição vai 
até o dia 23 de agosto e pode ser vista de terças a sextas, 
das 9h às 21 h, e aos sábados e domingos, das lOh às 
21 h.
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MARIA LUISA PAIM TEIXEIRA Obra de
Renato Coelho:
o artista expõe 
na Galeria João 
Fahrion, no 
Margs, até 
domingo

0 barro de sua rua, aço cru enferrujado, madeira 
velha, parafina e o.lugar vazio são os materiais 
utilizados pelo escultor pelotense Edmilson Vas

concelos, que abriu exposição individual terça-feira, 
Espaço de Exposições Vasco Prado do Instituto Esta
dual de Artes Visuais, na Casa de Cultura Mario 
Quintana. Com vidro, tijolos, madeira e ferro, outro 
artista de Pelotas, Renato Coelho, moldou os trabalhos 
que expõe até o dia 2 de agosto na Galeria João 
Fahrion, no Margs. Os dois fazem parte de 
geração gaúcha de escultores que se preocupa 
questões de tempo e espaço.

"Utilizo coisas que estão ao meu alcance como 
formas que eu filtro. Indivíduos que coloco em um 
espaço ativo e mudam esse espaço, criando interrela- 
Ções, tensões”, observa Edmilson. Se no ato de escul-

Para fazer minhas obras procuro perceber o tempo, 
o espaço em que vivo, os elementos que fazem 
parte dessa dimensão, como nos relacionamos, a im
portância de cada um e a harmonia existente no 
todo , explica o artista. Renato considera a convivên
cia com Edmilson Vasconcelos e outros artistas da 
mesma geração como uma “usina de idéias”. Ressalta, 
porém que, se as influências são inevitáveis, cada

USINA DE IDÉIAS - A carreira de Renato Coelho, Sho“abriu dt,eí.posiçf.°Renato 
tarnbén, com 31 anos, é ma.s recente. Professor de Margs? otd^de'^rtisia tV* “daflSh
2ÍMS ^la/lenomMAmcS,CÍnP: ? T
de uma busca diária de informação" conta o ejltor, d?a %£££De“a
ChVnTa£° 3 em mm premlado no 15° Salâ0 sextas. das 9h às 21h, sábados e domingos dLs 
Chico Lisboa, foi escolhido para a primeira exposição 1 Oh às 21 h. g , as
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RENA IO COELHO — Na Galeria 
JoãoFahrion, no Margs (Praça da Al
fândega s/n. térreo), a primeira ex
posição individual do ano do projeto 
JoãoFahrion. Último dia. Das lOh às 
12h e das 13h às I7h.


