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Liana Timm, Eduardo Vieira da 

■Cunha, Mara Caruzo, Danubio | 
fcongatves e Joaquim da Fonseca | 

sao alguns dos artistas que farao I 
parte da mostra coletiva “As Cida-1 

des Imaginarias de Erico Verissimo”, que ^ 
sera exibida no Margs, a partir de 13 de I 
margo. Com curadoria de Vera Pellin, a ex-1 
posigao mostra o olhar de artistas pl^tl- ~ 

r cos sobre os locals apresentados em ro- 
^ mances como “O Senhor Embaixador”, 
“Musica ao Longe” e “Urn Lugar ao Soi”. •'
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Cidades de livros inspiram artistas’^a

A literatura e a arte se encontram em pos urbanos especiais e ricos de caracteris- ffl 
“As cidades imaginadas de Erico Verissi- ticas. Trechos dos livros “Nolte”. “0 senhor m 
mo", com abertura, nesta terga, dia 13. as embaixador”, “Musica ao longe" e “Urn lu- S 
19h. na Galena Joao Fahrion do Margs. Os gar ao sol”, todos com cidades flcb'cias, co- 1
locais descritos nos romances de Erico ser- mo Jacarenga e Cerro Hermoso. foram dis- |
viram de inspiragao para 15 artistas plasti- tribuidos entre os participantes. 0 desafio 
cos criarem obras para a coletiva. Partici* deles foi capturar o sentldo plastico desses "'vf 
pam Bina Monteiro; Andre Venzon; Danu- centos que ainda nao haviam sido traba- 
bio Gongalves; Rodrigo Nunez; Marilice Co- lhados pela faceta das artes plasticas. A ex- 
rona; Eduardo Vieira da Cunha; Edgar Vas- posigao exibe fotograflas real^das pelo ar- 
ques; Nelson Jungbluth; Fabio Zimbres; tistas multimidia Gonzalo Mezza a partir de ^
Wilson Cavalcanti: Mara Caruso: Adalberto obras orlginais. Visitagao ate 8 de abril.
Almeida: entre outros. A curadoria e da de-

1# Nodia22, seralanpadoocatalogodaex- ^ 
sorter Vera Pellin e a selegao de texto da di- posi^ao com texto biografico escrito pelo 4, 
retora do acervo Uterario Erico Verissimo, critico de arte Armindo Trevisan, com tre- 
Maria da Gloria Bordini. chos de obras de Erico e ilustra^oes da co-

Em seus romances, Erico Verissimo cos- letiva. 0 projeto conta com o financiamento 
tumava centralizar a agao em cidades. que do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e a 
podiam ser imaginadas ou nao, onde vidas, partir do proximo mes sera apresentado 
dramas e ideologias se cruzam, e onde ha tambem no Rio de Janeiro. Apos a itineran- 
uma grande diversidade humana. Isso mo- cia, as obras que fazem parte da mostra se- 
tivava o autor a reproduzir paisagens e ti- rao doadas ao Acervo liter^o. Tela de Eduardo Vieira da Cunha inspirada no trabalho de Erico
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A diversidade artistica esta no Margs
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Olhares sobre as cidades de Erico
(^pa da Mandega. s/n% A coletiva apresenta o Nunez Marilice Corona ° Navegantes, a ave-

de diversos artistas sobre os locals descritos Jungbluth representam jacare nSfri Medeiros e o entomo do Guaiba
fotoa?aflas''^ara''™T''®' sol-?-Musta ao lo^el ® ® “ ° com o fmancia-

w ‘™‘*> GoiKalo WUson Cavalcanti e plbio mento do Fundo Naclonal
ra^^osl^^S? Zimbres plntam Cerr^ -W#’ • |^ deCulturaIFNC)e,apartlr

Hermoso ro senhor em- ~ ^ de abril, a mostra sera
balxador-). Dantibio Gon- apresentada tambemfalves, Bina Montet?™ "T R‘°deJaneiro.Ap6salti-

Ssflnrtagt da?inhl"®iqr Liana Timm realfeam lei- ! nerancia, ^ obras que fa-
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toem! wr“suTman™ tasileira, Jus- Paula Mastrobertii^a; Pw* a exposigao, woire,
c^de mSe™/ “"“ber a Vasques; e Joaquim Fon- /“ *a 22, o langamento do
terATa^ara seca se encarreVam de catalogo homonlmo, segul-
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A curadoria da exposipao e 
de Vera Peilin e a selepao de 
textos da diretora do Acervo 
Literario Erico Verissimo, 
Maria da G16ria Bordini. A 
mostra fica em cartaz atd 
0 dia 8 de abril, na Galeria 
Joao Fahrion.

O Margs inaugura 
amanha As Cidades 
Imaginadas de Erico 
Verissimo. A mostra 
coletiva apresenta o olhar 
de diversos artistas sobre 
os locals descritos pelo 
escritor em seus romances.

Jornal; 
Data;....

ZIGUEZAGUE
# £ hoje a abertura da ex~ 

posi9ao ‘As Cidades Imaginadas 
de Erico Verissimo”. A mostra co
letiva fica na galeria Joao Fahrion> 
no Margs.
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as ddades de Erko
Em sens romances, Erico 

Verissimo descrevia detalha- 
damente cidades, paisagens e 
cenarios, que podiam ser imagi- 
n^os ou nao. Foi esta, inclusive, 
uma das caracteristicas que Ihe 
garantiu lugar de destaque na 
literatura brasileira e valorizou 
tramas sobre a cidade mndema 
e seus habitantes.

A ^posifao que abre hoje no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Mai^) gira em tomo deste 
fascioio que Erico tinha pela 
cidade, que dizia ser um lugar 
onde se cruzam vidas, dramas 
e ideolc^^, e que abriga uma 
grande diversidade humana. 
Batizada de As Cidades Imagi- 
nadas de Erico Verissimo, a mos- 
tra apresenta o olhar de (Rversos 
artistas gauchos sobre os locals 
relatados pelo escritor em algnns 
de seus romances. IVechos de 
Noite, O Senhor Embaixador, 
Musica ao Longe e Um Lugar 
ao Sol foram distribmdos entre 
15 artistas, que trabalharam 
com a curadoria da designer 
Vera PeUin e sele^ao de textos 
de Maria da Gloria Bordini, di- 
retora do Acervo Ldterario Erico 
Verissimo.

Na cidade imaginaria de 
Jacarecanga (Um Lugar ao Sol 
e Musica ao Longe), Erico tra9a 
um panorama das precarias 
condi^oes de vida das periferias, 
falando da violencia que chega 
tambem as cidades pacatas e 
dando atenpao Its cores, a luz e 
ao regional^mo urbano. Outra 
cidade que saiu da id4ia do 
escritor 4 Cerro Hermoso (O 
Senhor Embaixador), um local 
turbulento que acompanha a

instaurapao de uma revolupao 
socialista. Ja sobre a cidade real 
de Washington (O Senhor Em
baixador), Erico fala da noite e 
da diversidade humana presen- 
tes na capital norte-americana, 
enquanto que em Porto Alegre 
(A/bite e Um Lugar ao Sol) o foco 
sao os cabar^s, as quermesses, 
a movimentapao e o colorido 
em pontos especificos, como o 
bairro Navegantes, a avenida 
Borges de Medeiros e o entomo 
do Guaiba.

Nas obras criadas especial- 
mente para a exposigao As 
Cidades Imaginadas de Erico 
Verissimo, os artistas Adalberts 
Almeida, Rodrigo Nunes, Ma- 
rilice Corona, Mara Caruso e 
Nelson Jungbluth representam 
Jacarecanga, ficando para Wl- 
son Cavalcanti e Fabio Zimbres 
os quadros sobre Cerro Hermoso.
A mostra se completa com os 
retratos sobre as cidades reals, 
que vem assinados por Danii- 
bio Gonpalves, Bina Monteiro 
e Liana Timm (Washington) e - 
Andre Venzon, Eduardo ^^eira ipA 
da Cunha, Paula Mastroberti,
Edgar Vasques e Joaquim Fon- | g 
seca (Porto Alegre).

A mostra As Cidades Imagi- 
Tiadas de Erico Verissimo abre 
hoje, ^ 19h, e fica em cartaz na 
galeria Joao Fahrion do Mai^
(Prafa da Aliandega, s/n°) ate 8 vibrantes 
de abril. A visita9ao e de terras 
a domingos, das lOh ^ 19h, com 
entrada franca. No dia 22 de 
marpo, sera lan^ado o catalogo 
sobre a e^wsipao, com textos de 
Armindo Trevisan, trechos das 
obras de Erico e ilustrapoes dos 
trabalhos reimidos na coletiva.
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I
Rodrigo Nunes
representou
Jacarecanga
em cores

Andre
Danubio Venzon fez

Gonsalves uma co/agem
emprestou do universo

romantismo a de Porto
Washington Alegre
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As cidades de Erico no Margs
As cidades criadas por Erico Ve- Caruso, entre outros. Trechos de 

rissimo viraram obras de arte. “As “Noite", “0 senhor embaixador”, 
cidades imaginadas de Erico Veris- “Musica ao longe" e “Um lugar ao 
simo", com inaugura^ao hoje, as sol" foram recriadas pelo grupo de 
19h, no Margs, 
apresenta o olhar 
de diversos artis- 
tas sobre os locals 
descritos pelo es- 
critor em seus ro
mances. A curado- 
ria da exposigao e 
da designer Vera 
Pellin e a sele^ao 
de textos da direto- 
ra do Acervo Ute- 
rario Erico Verissi- 
mo, Maria da Gloria Bordini.

Participam Bina Monteiro, Andre habitantes era um estilo muito par- 
Venzon, ^uardo Vieira da Cunha, ticular. A propria Ideia de cidade co- 
Adalberto Almeida. Rodrigo Nunez, mo lugar onde se cruzam vidas, dra- 
Ekigar Vasquez, Paula Mastroberti, mas e ideologias, e onde ha uma 
Joaquim da Fonseca, Liana Timm, grande diversidade humana, fasci- 
Fabio Zimbres, Danubio Gonsalves nava Erico, motivando-o a reprodu- 
(foto da obra), Marilice Corona, Mara zir paisagens e tipos uibanos.

artistas. Visita^ao, 
ate 0 dia 8 de abril
na Galeria Joao 
Fahrion, de terras 
a domingos, das 
lOh as 19h. Em 
suas obras, Erico 
Verissimo costu- 
mava centrallzar a 
agao era cidades, 
que podiam ser 
imaginarlas ou 
nao. 0 seu modo 

de conceber a cidade modema e os
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'■/ -vY'^Erico no Margs F
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Margs (Pra(;a da Alfandega, 
s/n®, fone 3227-2311) inaugura 
hoje, as 19h, a exposi^ao As Ci- 

dades Imaginadas de Erico Verissimo.
A mostra apresenta o olhar de diver- 
sos artistas sobre os locals descritos 
pelo escritor em seus romances. A cu- 
radoria e da designer Vera Pellin, com 
sele(;ao de textos da diretora do Acer- 
vo liter^io Erico Verissimo, Maria da 
Gldria Bordini. Nomes como Bina Monteiro, Fdbio Zimbres (pintura acima), 
Eduardo Vieira da Cunha expoe'm na coletiva, em cartaz at^ 8 de abril na Ga- 
leria Joao Fahrion, de ter^a a domingos, das lOh as 19h, com entrada franca.
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As cidades de Verissimo
Quinze artistas capturaram as cidades que Erico Ve

rissimo descreveu em suas obras, na coletiva em cartaz 
no Margs, ate o dia 8 de abril. An^ Venzon, Paula Mas- 
troberti, Fabio Zimbres e Liana Timm sao alguns dos 
participantes de “As cidades imaginadas de Erico Veris
simo”. Visita^ao de terras a domingos, das lOh as 19h.
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de Verissimo.
^ Margs inaugura nesta ter- 
\J ga-feira, as 19h, a exposi- 
gao “As Cidades Imaginadas de 
Erico Verissimo” (foto). Amos- 
tra coletiva apresenta o olhar de 
diversos artistas sobre os locais Vera Pellin, e a selegao de tex- 
descritos pelo escritor em seus tos, da diretora do Acervo Lite- 
romances. Em suas obras, Erico rario Erico Verissimo, Maria da 
costumava centralizar a agao Gloria Bordini. 
em cidades, que podiam ser 
imaginarias ou nao.

A exposigao e composta por 
15 fotografias realizadas pelo 
artista multimidia Gonzalo Me- 
zza a partir das obras originals 
produzidas para a mostra.

A curadoria e da designer

Servi^d
O que; Exposi?ao ‘As Cidades 
Imaginadas de Erico Verissimo” 
Qiiando; Abertura hoje, ^ 19h. Visitagao 
de terras a domingos, das lOh ^ 19h 
Onde: Galena Joao Fahrion do Margs 
(Praga da Alfdndega s/n-)
£n(rada franca
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GONZALO MEZZA / DIVULGAQAO/CPAs CIDADES DE ERICO
Quinze artistas gaiichos tiveram o desafio de 

capturar a plasticidade de centos relatados por 
Erico Verissimo em seus romances. 0 resultado 
criativo pode ser conferido em “As cidades imagl- 
nadas de Erico Verissimo”', no Margs (Praga da 
fandega, s/n*^], ate dla 8 de abril. A coletiva apre- 
senta fotografias realizadas pelo multimi'dia Gon- 
zalo Mezza, a partir das obras originais.

Uma caracteristica da obra de Erico Verissimo 
e a centralizagao da narrativa em cidades, que po- 
dem ser imagin^as ou nao. Isso acabou marcan- 
do 0 lugar do escritor na literatura brasileira, jus- 
tamente por sua maneira peculiar de conceber a 
cidade modema e as relagdes entre seus habitan- 
tes. A diretora do Acervo Literario Erico Verissimo, 
Maria da Gloria Bordini, selecionou textos dos 11- 
vros “Noite”: “0 senhor embaixador”; “Miisica ao 
longe”: e “Um lugar ao sol”. Trechos desses roman
ces, que se passam em cidades ficticias como Ja- 
carenga e Cerro Hermoso, ou representadas, como 
Porto Alegre e Washington, foram repassados aos 
artistas. Participam da mostra Fabio Zimbres, An
dre Venzon, Adalberto Almeida, Rodrigo Nunez, 
Marilice Corona, Mara Caruso. Nelson Jungbluth, 
Danubio Gonsalves, Bina Monteiro, Liana Timm, 
Eduardo Vieira da Cunha, Paula Mastroberti, EM- 
gar Vasques e Joaquim Fonseca. Visitagao de ter
ras a domingos, das lOh ^ 19h.

Trabalho de Fdbro Zimbres
GONZALO MEZZA/DIVULGAQAO/CP

Cria^ao de Andr^ Venzon
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WMi0 Rio Grande do Sul esta indiretamente muito bem re- 
presentado no 11® One PE, o cada vez mais prestigiado 
Festival de Qnema de Recife. Cdo sem Dono, filme dos 
paulistas Beto Brant e Renato Ciasca rodado em Porto 

■ Alegre com elenco e equipe locals, e urn dos sete longas 
em competi^o. A adapta(;ao do romance de Danid Gale- 
ra tera de encarar estes adversarios:
^Atabaques Nzinga, musical de Octavio Bezerra (RJ).
♦ 5 Fra^oes de uma Quase Histdria, filme de episd- 
dios (MG).
♦ WfloporAcaso, de Philippe Bardnski (SP), estrelado 
por Rodrigo Santoro.
♦ Os 12 Trabalhos, de Ricardo F.lia.s (SP).
♦ 0 Mundo em Duos VoltaSy de David Schiinnann (SP), 
regjstro de viagens da Famflia Schtirmann.
♦ 0 Coco, a Roda, o Pneu e o Farol, de Mariana Fortes 
(PE), tambem um documentario, com relatos e memdrias 
de praticantes do odco, ritmo musical nordestino.
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^ far. ,“0 fato de ter nascido me estraga a sadde” 
(Clarice Lispector, escritora)
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ERICO VERISSIMO PELAS CIDADES
T acarenga e Porto Alegre, Cerro Hermoso e Washington. Lu- 
■ gares fictfdos e reals por onde passeou a obra de Erico Verissi- 

mo - e que, a partir de hoje, aporta em outra ddade: Rio de Ja
ne^. As 19h desta ter^a-feira, o Arquivo Nadonal do Rio de Janei
ro inaugura a e)qx)si^^ As Cidades Imaginadas de Erico Verissimo, em 

'Mi ° Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado MalagoE
I Sao 15 fotografias realizadas pdo artista multimfdia chileno Gonzalo 
I Mezza a partir das obras originais produzidas para a mostra - que es- 
I teve em cartaz aqui no Margs entre 13 de mar(;o a 8 de abril.
^ A ideia da coletiva 6 a seguinte: a partir de trechos dos romances Noi-

fig te,OSenhorEmbaixador,MusicaaoLongeeUmlugaraoSol, ISartis-
{M tas pMsticos colocaram na tda sua visao das cidades descritas pdo es-
B gaucho. A curadoria da exposi^ao 6 da designer Vera Pdlin, en-

quanto a sde^ao de textos d de Maria da Gldria Bordini, diretora do 
Aca*vo liter^o Erico A^rissimo.

No ultimo domingo, trabalhos como estes espraiados aqui na coluna 
serviram de pano de fundo para os ^resentadores do Fantdstko. Aldn 
da professora Maria da Gldria e de Cdzar Prestes, diretor do Margs, o 
vernissage desta noite contara com a presen^a de dois artistas partid- 
pantes da coletiva, Edgar Vasques e Paula Mastroberti.

r

pi

RODRIGO NUNEZ

h
I

L- ^
c

'.W <: P f -
S'4

■

m’1
!■

S
•^1 -fa. . I

.,.Mx ■Jf 3
■ ' ll^■^1• -"Jl Mi :>:XM.fc ai 41!iw 1

h'miM 1

' J JJJ
'j, f'l

/ hM x:--:
DANUBIO GONSALVES!■'

r


