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Fernando Durâo-Divutgaçâo/ZH

Duas cidades: Sto/v expõe em P. Alegre e N. Hamburgo

Stori mostra aquarela, gravura e pintura
Três técnicas, duas galerias e um artista. 

O paulista Norberto Stori vai ter que exerci
tar a faculdade da onipresença se quiser 
estar ao mesmo tempo nas duas vernissages 
marcadas para hoje. No Espaço Ado Mala- 
goli, no Margs, uma exposição de gravuras 
em metal. Na Modernidade Galeria & Arte 
Aplicada, em Novo Hamburgo, uma mostra 
de aquarelas e de pinturas em acrílico sobre 
tela. Em comum nas duas exposições, a 
fluidez das paisagens, inspiradas, original
mente, por um curioso fascínio do autor pela 
campanha gaúcha.

Norberto Stori não vinha expor no Rio 
Grande do Sul desde 1988, mas tem uma 
ligação afetiva muito grande com o estado. 
“Em São Paulo, todo mundo pensa que eu 
sou gaúcho”, revela, sem conseguir disfarçar 
o sotaque paulista. Gravurista e aquarelista, 
Stori estabelece o ano de 1976 como um 
divisor de águas no seu trabalho. Naquela

época, ele veio ao Rio Grande do Sul para o 
Encontro Nacional de Artistas Plásticos, em 
Bagé, e ficou hospedado em uma fazenda no 
interior. O cenário aparentemente infinito, 
as nuvens em movimento e as cores da 
campanha foram de tal forma impressionan
tes para Stori que ele abandonou as linhas 
comedidas dos seus desenhos para se dedicar 
às cores e à beleza das paisagens. Vistas 
noturnas sobre a cidade, um porto, o reflexo 
das luzes na água. Cenários que todo o 
observador consegue relacionar com alguma 
paisagem familiar.

□ Norberto Stori — No MARGS (Praça da Alfân
dega s/n °) abertura hoje, das I8h às 20h. A exposi
ção de gravuras fica até 10 de dezembro, de terças a 
domingos, das 10b às I7h. Em Novo Hamburgo, na 
Modernidade Galeria & Arte Aplicada (Casemiro de 
Abreu 153), até 18 de dezembro, das 9h às I2h e das 
I4h às I9h, e aos sábados das 9h às I2h.
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INAGURAÇÕES
NORBERTO STORI - Na Sala Ado 

Malagoli do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), às 18h, abre exposição 
de gravuras recentes do artista. Até 
10 de dezembro, de terças a domin
gos das lOh às I7h.
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Stori inaugura duas exposiçõ
Depois de quatro anos sem expor 

em Porto Alegre, Norberto Stori vol
ta em dose dupla a partir desta quin
ta-feira. A partir das 18h mostra gra
vuras na Sala Ado Malagoli, no Margs 
(Pça. da Alfândega) e aquarelas, às 
20h30min, na Moder
nidade, em Novo Ham
burgo. Professor na 
Faculdade de Artes 
Plásticas, de Santos,
Stori é um dos respon
sáveis pela moderniza
ção da aquarela no 
país. Trabalhando 
com a saturação de co
res em tons fortes, o 
artista fez parte do mo
vimento que rompeu 
com o realismo e com 
as receitas tradicio
nais da técnica. Mes
mo em suas gravuras, 
a intenção de Stori é 
transferir a linguagem da aquarela 
para outros suportes.
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Stori e suas obras
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GRAVURAS DE NORBKR- 
TO STORI — Norberto Sto- 
ri apresenta, na Sala Ado Ma- 
lagoli do Margs, uma série de 
gravuras recentes, de 3 a 10 de 
dezembro, coincidindo com o 
curso de aquarela que o artis
ta paulista coordena na Ate- 
lier Livre. Professor na Facul
dade de Artes Plásticas de 
Santos, Stori é um dos res
ponsáveis pela modernização 
da aquarela no país. .



: Al/uQ
O 2 , /X ,

•' í ^rzu.1:
!«. a •

; g. i fc* ^0<ÍU> 0

* * s .l® t O: h^.ÇtViib^A^O

NORBERTO STORI - Na Saia Ado 
Malagoli do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), exposição de gravuras 
recentes do artista. Até quinta, das 
lOhàs 17h.
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CURSOS
OFICINAS — Do Centro de Desenvolvi
mento da Expressão (Ipiranga, 389). Até 
dia 30 oferece oficinas de pintura, dese
nho, teatro, fantoches, hora do conto, vi- 
deoarte e cerâmica.
TAQUIGRAFIA — Para iniciantes na As
sociação Sul-Rio-Grandense de Taquígra- 
fos (Andradas, 1137).
RUNAS — Inscrições na Casa do Sol 
pelo telefone 331.7789.
PAPEL RECICLADO — Oficina para alu
nos de 8 a 14 anos. Av. Ijuf, 62. 
DECORAÇÃO DE INTERIORES — Cur
so introdutório na Escola de Decoração 
de Interiores (Matias José Bins, 530).
OPERAÇÃO DE CÂMERA----- VHS com
Luis Carlos Ventura. Na Av. Iguaçu 525 
conj. 506.
AQUARELA — Com Norberto Stori no 
Margs. Inscrições na sala 16 do 
(Pça da Alfândega, s/n). 
NEUROLINGUÍST1CA - Curso intensivo 
com Dr. Deroni Sabbi no Hotel Plazinha. 
Vagas limitadas.
ESPANHOL — No Centro Cultural Brasil- 
Espanha a partir de 11 de janeiro. André 
Puente, 441.

museu

ê
i



03 l Jx. I fUu.
• t>&__ _______ _

Dstta:.
P&glaa 

■» Mato: ÜM4^

Gravuras de Stori

A exposição de gravura 
de Norberto Stori abre ho

je às 18 no Margs e vai 
até 10 de dezembro coin
cidindo com o curso de 
aquarela que o artista 
paulista coordena no Ate
liê Livre. Professor na Fa
culdade de Artes Plásticas 
de Santos, Stori é um dos 
responsáveis pela moder
nização da aquarela no 
país. Trabalhando com 
uma saturação de cores 
em tons fortes, o pampa 
gaúcho é uma constante 
em suas paisagens, a par
tir de 76. Stori é detentor: 
de vários prêmios, entre 
os quais o Prêmio Aqui
sição do XXVIII Salão de 
São Bernardo do Campo. 
O artista, a partir de hoje 
expõe paralelamente na 
Modernidade Galeria e Ar
te Aplicada, até 17 de de
zembro. A Galeria fica na 
Rua Casemiro de Abreu, 
153, Novo Hamburgo.
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