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Artes Plásticas

Três Vernissages 

na cidade hoje

Buquê é o nome deste trabalho de Tânia Bonda- 
rengo.

rês exposições de artes plásticas estarão 
sendo abertas para a visitação pública a par
tir de hoje: Tânia Bondarengo, na Galeria 

João Fahrion; Adalberto Almeida, na Galeria Espa
ço Livre e Beatriz Camelier, Égia Fiedler, Rusi Scliar 
e Ana Brandão, em mostra coletiva no Espaço “No
vos Talentos", na Assembléia Legislativa do Es
paço.

Tânia Bondarengo expõe individualmente pela 
primeira vez sua pintura, de estilo abstrato. A artista 
procura transformar objetos, figuras, em objetos 
formais. A mostra reúne cinco telas em grandes 
dimensões, executadas em 1992, em tintas acrílica 
com pigmento importado, junto com PVA. A Galeria 
João Fahrion fica no térreo do Margs — Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega 
s/n). A visitação pode ser feita das 10h às 17h, 
de terças a domingos, até 13 de setembro.

“Ictos" é o nome da exposição de Adalberto Al
meida, e quer dizer "peixe”, em grego. Apesar disto 
as figuras predominantes são masculinas, com co
res terrosas e tons de cinza claro. 0 artista estudou 
no ateliêr da Prefeitura e já participou de exposi
ções coletivas. A Galeria Espaço Livre fica na Rua 
da República, 575 e a mostra fica aberta até dia 
13 de setembro.

0 “Espaço Novos Talentos" é um novo local 
de exposições da Assembléia Legislativa. Nele es
tará acontecendo, a partir de hoje a coletiva de 
pinturas e desenhos Beatriz Camelier trabalha com 
tinta acrílica, em tela, papel ou eucatex, mostrado 
retratos e flasches. Ana Baladão inspira-se nos Ori
xás, especialmente na figura de Ossaim, Deus das 
florestas. Egia Fiedler trabalha suas esculturas a 
partir de desenhos, observando as linhas que dão 
movimento à figura humana. Rusi Scliar pinta com 
tinta acrílica uma temática livre e intuitiva. A expo
sição inaugura às 18h30min e permanecerá aberta 
até 16 de setembro.
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7artes

Tânia Bondarenco mostra suas pinturas
Emílio Pei

os caminhos que percorre: da gravura trouxe 
para a pintura as perfurações na tela, típicas 
do trabalho de gravadora. O primeiro produ
zido para a exposição tem o sugestivo nome 
de Homenagem a um Gravador. O que será 
mostrado no Salão da Câmara, No Topo do 
Mundo, é uma tela redonda com fundo azul 
Ultramar que, além das perfurações, tem fios 
de cobre que lembram raios ou uma rede 
de postes de energia elétrica.

Primem individual da 

artista está na Galeria 

João Fahrion, no Margs. 
Em setembro, Tânia 

participa do Salão da 

Câmara Municipal ORQUESTRAÇÃO — Ora com “saudade do 
desenho”, usando mais pigmento importado 
sobre a tela, ora com mais tinta acrílica e até 
uma pitada de óleo, sempre mantém interes
sante jogo de cores. Cria “um universo espa- 

om a enêrgia e a garra de seus 25 ciai onde as formas se movimentam numa 
anos incompletos, Tânia Bondarenco se instigante e perfeita orquestração”, define 
desdobra para cumprir o horário notur- Nilza Grau Haertel, a apresentadora da 

no como bancária e o trabalho no atelier. mostra, professora do Instituto de Artes da 
Formada em Desenho em 1990 pela UFRGS. Tânia Bondarenco leva adiante a 
UFRGS, dedica-se à gravura e à pintura, exploração de formas como a dos aviões, das 
Agora, em sua primeira individual, inaugu- hélices em particular, incorporadas às obras 
rada esta semana na Galeria João Fahrion, em 1991, e detectadas também nas escultu- 
mostra somente pinturas. Antes dela, Tânia ras em madeira do marido, Cláudio Aqui- 
participou de 12 salões a partir de 1989, no no.
Estado e no Paraná. A mostra é promovida
pelo Instituto Estadual de Artes Visuais. No --------------------------------------------------
dia 3 de setembro, outro trabalho de Tânia D Tânia Bondarenco — Na Galeria João Fah- 
poderá ser visto no Salão de Artes Plásticas .rion- no ¥arf (Praça da Alfândega s/n°)cinco 
da Câmara Municipal, no Museu de Arte
Lontemporanea. setembro. Visitação de terças a domingos, das lOh

Tânia transpõe de uma técnica para outra às \2h e das I3h às 17h.

ELEONE PRESTES

C

Tânia: formas migram da gravura para a pintura
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TANIA BOINDAKENCU — Na uaieria 
João Fahrion do Margs (Praça da Al

fândega s/n°), exposição de pinturas da 
artista, até 13 de setembro. Promoção do 
Instituto Estadual de Artes Visuais. Visi
tação de terças a domingos, das lOh às 
12h e das 13h às 17h.
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INDIVIDUAIS

TÂNIA BONDARENCO — Na 
Galeria João Fahrion do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), ex
posição de pinturas da artista, 
até 13 de setembro. Promoção 
do Instituto Estadual de Artes 
Visuais. Visitação de terças a 
domingos, das lOh às 12h e das 
13h às 17h.


