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9 o Salão Câmara 

de Porto Alegre
A Associação Rio-grandense de Artes Plásticas 

Francisco Lisboa promove o 9o Salão de Artes 
Plásticas Câmara Municipal de Porto Alegre, que 
será inaugurado em 11 de setembro. As inscrições 
estão abertas até 31 de agosto para todos os 
artistas gaúchos ou residentes no estado há mais 
de cinco anos. Nesta edição o Salão concederá um 
Prêmio Aquisição no valor de 5 mil BTNs e cinco * 
prêmios “Incentivo à Criatividade” no valor de 
1.200 BTNs cada um. A seleção dos trabalhos será 
feita por um júri de cinco membros: um do Centro 
Municipal de Cultura, um da Associação Francis
co Lisboa, um do Margs, um artista plástico e um 
do Instituto de Artes da UFRGS. É obrigatório a 
cada artista inscrever três trabalhos do mesmo 
gênero, salvo nos casos de performance, instala
ção ou vídeo.

O Salão, criado em 1953 por lei do então 
vereador Josué Guimarães, tem o objetivo de 
propiciar um espaço de divulgação da produção 
artística gaúcha. Na última edição, em 1988, con
tou com 1.200 artistas inscritos e levou um grande 
público ao Margs, onde se realiza. As fichas de 
inscrição estão à disposição no Atelier Livre (Érico 
Veríssimo esquina Ipiranga) e no Museu de Arte 
do Rio Gránde do Sul (Praça da Alfândega).
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As diferentes leituras da arte
NO SALÃO QUE COMEÇA NO MARGS, REUNINDO DE VIDEOS A TÊXTEIS
Qerá inaugurado, hoje, no ces, instalações, vídeos, desenhos,
O Margs (Sete de Setembro, pinturas, esculturas, têxteis, gra- 
1100) o 9o Salão Câmara Munici- vuras e fotografias, num total de 
pai de Porto Alegre. Performan- 120 obras, compõem esta mostra

organizada pela Associação Rio- 
grandense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, fundado em 
1953. Com os prêmios “Aquisição 
Câmara Municipal de Porto Ale
gre”, no valor de 5 mil BTNs, e 
cinco “Incentivo à Criatividade” 
no valor de 1.200 BTNs, o 9o Salão 
reuniu trabalhos exclusivamente 
de gaúchos, recebendo 918 obras 
de 306 artistas radicados há cinco 
anos no estado, para a pré-sele- 
ção. A votação será realizada nos 
dia 15 e 16, por um júri formado 
pelos próprios artistas seleciona
dos, através de voto aberto e jus
tificado. O 9o Salão Câmara Mu- j 
nicipal estará aberto ao público 
até dia 14 de outubro, de terças a 
domingos, dasl0àsl7h.Artistas gaúchos no Margs
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SALÃO de Artes Plásticas Câmara

Arte do RS. O Salão, promovido pela 
Associação Chico Lisboa e Camara, e 
dos poucos ainda existentes no 
Estado.
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Salão Câmara Municipal abre hoje
Dulce Hefer/ZH

O 9o Salão de Artes Plásticas 

Câmara Municipal de Porto Alegre 

será inaugurado hoje, às 19h, no 

Margs (Praça da Alfândega), com 

obras de 56 artistas

rganizado pela Associação Fran
cisco Lisboa, o Salão de Artes 
Plásticas é uma promoção da Câ- 

Municipal. Tem caráter regio-
0 Montagem:

obras eram 
colocadas 
ontem no 
Margs

mara
nal — dirigido aos artistas gaúchos — 
e completamente aberto, sem limitar 
dimensões ou categorias. Da mesma
forma, o júri foi composto apenas por 
representantes da arte gaúcha. Os 56 
selecionados para expor seus traba
lhos concorrem a um Prêmio Aquisi
ção Câmara Municipal, no valor de 5 
mil BTNS, e cinco prêmios Incentivo 
à Criatividade, no valor de 1.200 
BTNs cada um.

até 1960 Somente em 1987 foi reati- objetivo maior é dar uma amostragem 9o Salão uma realidade. Hoje, as 19h,
vado Foi SmenTe reformulado mais atual da arte produzida no Rio acontece a solenidade oficial de aber-
vado. Foi totalmente reiormuiaoo do Sul além de garantir um tura, com a presença de autonda-
!eTt0 que agora S» todas as mani- espaço de divulgação e apoio. Por não des estaduais e municipais da área da 
lei - que agora inclui todas as mani v dimensões o salão recebeu cultura. Na ocasião, serão entregues
l“oàpremfa0o.Esta°muIn- obras de grande'porte e, segundo os eertifieados de participação aos se- 
ça significa uma adequação aos novos Blànca, teve dificuldades com o espa- lecionados,
tempos da produção artística, onde ço físico disponível. Para ela, e preci-
os meios eletrônicos passaram a ter so que Porto Alegre ganhe novos es 
presença considerável. Isto sem per- paços para a arte, contando com o 
der de vista que todas as formas e apoio do estado e do município.
técnicas de criação precisam estar re
presentadas naquele que é o único As dificuldades para a promoção 
salão do estado atualmente. foram muitas, tanto financeiras como

de orgamzaçãa Mas^ por ím° organizadores entenderam que esta 
Assim, entre os selecionados, estão empenho ^ ^ ^ democrática de

presentes pintores, gravuristas, escul- foi possível realizar as alterações ne 
tores, fotógrafos, e por aí afora. O cessánas no regulamento e tomai^o

De acordo com a presidente da 
Associação, Blanca Brites, o salão de
ve funcionar como elemento dinami- 
zador das artes plásticas, incentivan
do os jovens artistas, expondo seus 
trabalhos e abrindo espaço para a 
troca de idéias. A Associação Francis
co Lisboa existe há mais de 50 anos e 
por ela já passaram nomes de peso 
nacional, como Guido Mondin, Edla 
Silva, Nelson Boeira Faedrich, Carlos 
Scliar e outros. O salão foi criado em 
1953 e foi realizado sem interrupções

O grande momento vai acontecer 
nos dias 15 e 16 de setembro, durante 
todo o dia, quando os próprios artistas 
integrantes da mostra vão escolher os 
trabalhos a serem premiados, através 
de voto a descoberto. Todo o processo 
de votação é aberto ao público. Os

conceder a premiação.
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OBJF.TO CERÂMICO — No Margs, exposição in 
dividual da ceramista Neusa Poli Sperb. Até 4 
de novembro.

IX SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - No
Margs (Praça da Alfândega), promoção da Asso
ciação de Artes Plásticas Francisco Lisboa e da 
Câmara de Vereadores do Município de Porto 
Alegre. Até 14 de outubro.

MULHER — No Centro Cultural do DMAE (24 de 
Outubro 200). mostra de Milton Caselani lescul-
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Um legítimo salão contemporâneo
Obras de 56 artistas gaúchos integram o 9o Salão de Artes Plásticas Câmara Municipal de Porto Alegre, inaugurado esta semana no Margs

Fotos Antônio Pacheco/ZH
CLARISSA BERRY VEIGA
Editoria 2 o Caderno/ZHu m verdadeiro salão de arte contem

porânea. Eclético, abrangente, 
multiforme. Pinturas, gravuras, es
culturas, objetos, fotografias, per

formances, e outras formas de expressão 
— num total de 120 obras com assinatura 
de 56 artistas gaúchos — ocuparam as 
salas de exposições do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, inaugurando o 9o 
Salão de Artes Plásticas Câmara Munici
pal de Porto Alegre na última terça-feira. 
O conteúdo e apresentação das obras 
apresenta com fidelidade o momento con
temporâneo vivido pela produção artísti
ca. Vale tudo. Todas as propostas se mis
turam e convivem.

Na sala principal foram observados os 
contrastes entre as obras expostas. Desde 
as pinceladas fortes e os temas mais som
brios, até os traços leves e os motivos mais 
líricos e sentimentais. Foi Marilice Coro- 
na uma das selecionadas que mais cha
mou a atenção do público. Com três qua
dros escolhidos, em técnica mista, mos
trou seu traço pessoal com muito vigor, 
principalmente “Em Fritz Pulou o Mu
ro”. Seu trabalho é recente, mas já tem 
conseguido um bom espaço de divulga
ção, que deverá ser ampliado a partir do 
Salão.

Colorido vivo e extravagante em gran
des dimensões foi apresentado por Paula 
Mastroberti em seus acrílicos sobre tela. 
A proximidade demasiada com o quadro 
provocava uma confusa visão multicolo- 
rida, desfeita com o afastamento e a iden
tificação das cenas. Em “A Sala” a pers
pectiva do desenho se assemelha a de uma 
lente grande angular (olho de peixe) de 
câmera fotográfica, criando uma cena no 
mínimo curiosa. Cores fortes também es
tão presentes — desta vez, acompanhan
do o cenário norte-americano da década 
de 50 — nos acrílicos sobre eucatex de 
Geraldo Markes: “Blues Car”, “As cores

Pintura: traço marcante de Marilice CoronaValorização: esforço dos artistas lembrado por Blanca Brites

ABERTURA — A presidente da Asso- 
Mais adiante, gravuras sobre metal, li- ciação Francisco Lisboa, Blanca Brittes,

fez a abertura oficial do Salão, anuncian
do que sua realização foi resultado da 
participação e esforço dos próprios artis
tas gaúchos, bem como dos 33 vereadores 
porto-alegrenses.

do jazz” e “Yellow Cab Co.”.

tografias, linoleogravuras se mantinham 
discretas e sóbrias nos seus tons pretos e 
brancos. Temas múltiplos. Desde as paisa
gens mais singelas às construções abstra
tas. Cláudio Sperb, Karin Meneghetti, 
Cláudio Barbisan, Tânia Couto, Josane 
Gauer, Maria Roseli Pretto, e muitos ou
tros, representaram com criatividade as 
artes gráficas.

Representando o legislativo compare
ceu o vereador e escritor Antônio Hohl- 
feldt. “O políticos podem e devem lembrar 
dos artistas”, disse ele, acrescentando que 
o Salão Câmara Municipal representa a 
história de Porto Alegre e sua produção 
artística. Salientou ainda que a realização 
conjunta do Salão entre poder municipal 
e estadual é uma demonstração clara de 
amadurecimento, uma vez que a arte se 
sobrepõe às discordâncias de ordem políti-

As fotografias contaram com menos 
representantes. Apenas quatro entre os 56 
selecionados. São Fernando Martins, 
Luiz Eduardo Achutti, Ruy Varella e 
Humberto Moreira. São poucos mas im
portantes, uma vez que abrem espaço 
para que a fotografia possa ser vista com 
outros olhos: digna de figurar num salão 
de arte. Nas esculturas os materiais utili-

Pamel: colorido de Geraldo Markes é destaque

e com sementes, foram colocadas no chão 
da sala principal do Margs. Ao escolher 
plantas com ciclo vital de curta duração, 
ele pretende encerrar a mostra com plan
tas crescidas. Se sua proposta der certo e 
as folhas surgirem, pode até ser um bom 
presságio para a arte gaúcha. Até domin
go, quando serão divulgados os premia- 
dos, será possível verificar.

ca.
zados foram os mais diversos: madeira, 
osso, resina, pedra, e por aí afora. Muitas 
de grande porte, causando aflição aos 
organizadores pela falta de espaço dispo
nível.

Convidado especial desta edição e pre
miado na passada, o artista Irineu Garcia 
fez sua singela homenagem ecológica. De
zenas de caixinhas de leite, cheias de areiazu 1^ ^
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MUNICíPAL DE POA — No Margs (Praça da 
Altandega), salão promovido pela Câmara e tss- 
sociaçâo de Artes Plásticas Francisco Lisboa Vi-

rniSv.í lerçÜ,a dom,ng0’ tes lOh às 17h.
CONNEXIO - No Margs, mostra de arte visual 

contemporânea de Diana Domingues, “uma vida 
óptico-eletrônica 
27._______ para as imagens”. Até o dia

ZERO HORA/Sexta-feira, 14 de setembro de 1990 □ 15


