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3-Jovem Arte
Os artistas plásticos interessados 
em participar da 3* Jovem Arte Sol 
América - Brasil Sul. têm ainda
prazo para retirarem suas fichas 
de inscrição e regulamento de
Núcleo de Galeria do Margs. A ;Jovem Arte, promovida por órgãos
oficiais do Paraná. Santa Catarina ■
e Rio Grande do Sulrserá realizado
em Porto Alegre de 23 a 27 de
julho, no Margs.

• H •* o 3 p- «a,ZR •

1

r



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA

PÁGINA: ^ erf/Jâ/ZASo]VEICULO: Z £/Ls) /rM9/3 S)
DATA: SEÇÃO:

Jovem Arte 

Sul América
Amanhã, termina o prazo para os 

artistas plásticos interessados em 
participar da 3a Jovem Arte Sul 
America-Brasil Sul retirarem suas 
fichas de inscrição e o regulamento 
no núcleo da Galeria do Margs (Sete 
de Setembro, 1010). A jovem Arte Sul 
America-Brasil Sul (JASA/BS) é um 
certame de artes plásticas promovi
do pelos órgãos oficiais de cultura 
dos Estados do Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul„ e que, este
ano, realiza-se em Porto Alegre de 
23 de junho a 27 de julho, no e com 
coordenação do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.
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ARTE_
JOVEM ARTE SUL AMÉ

RICA - Termina hoje o 
prazo para os artistas plás
ticos interessados em par
ticipar da 3a Jovem Arte 
Sul América-Brasil Sul re
tirarem suas fichas de ins
crição e o regulamento no 
núcleo da galeria do 
MARGS (Sete de Setembro, 
1010).-* * • j * " - * '
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* No dia
23 de junho, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da Sübsi 
Tultura/SEC,' “ ahértürãrdr 
jovem Arte Sul América, 
exposição que apresentará 
novos valores do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. Na semana pas
sada, era Curitiba, reuni
ram-se os artistas plásticos 
Plinio Bernhardt, Silvio 
PI éticos, de Santa Catari
na e Ronald Simon, do Pa
raná, e, junto com a coor
denadora da mostra, Maria 
Eni Seligman, de 300 tra
balhos apresentados sele
cionaram 120 que entrarão 
na JASA. Nova seleção de 
trabalhos será feita depois 
de amanhã, em Florianópo
lis, e no dia 27 aqui em 
Porto Alegre.
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ARTES PLASTICAS

Reunido desde ontem o Júri do 

Salão Sul América-Brasil Sul
Jâ se encontram em Porto 

Alegre os componentes do 
Júri que selecionará e pre
miará os trabalhos do nosso 
Estado, Inscritos na 3a Jo
vem Arte Sul América Bra
sil/ Sul, promoção conjunta 
das secretarias de Cultura 
dos governos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, com apoio da Sul 
América.

A 3o JASA será aberta es
te ano no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, órgão da 
subsecretária de Cultu- 
ra/Sec, no dia 23 de Junho, 
com encerramento previsto 
para 27 de julho.

O juri deste salão de arte 
está composto por Ronald Si- 
mon, do Paraná; Silvio Plé- 
ticos de Santa Catarina; e 
Pllnlo César Bernhardt, re
presentando a subsecretária 
de Cultura do Rio Grande do 
Sul. Todos os Jurados são ar
tistas plásticos atuantes. 
Pllnlo Bernhardt é conhecido 
gravador, desenhista e pin
tor, tendo exposições e prê
mios em todo o pais.

Ronald Slmon, do Paraná, 
nasceu em Recife mas resi
de em Curitiba há 5 anos. 
Formado pela Faculdade de 
Belas Artes de São Paulo, 
em 1972, além de artista 
plástico, é também um teó
rico que escreve ensaios so
bre artes plásticas para re
vistas e jornais. Slmon foi 
Indicado pela Coordenadoria 
do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Curitiba.

Silvio Pléticos representa 
Santa Catarina e foi Indicado 
pela Associação de Artistas 
Plásticos daquele Estado e

também pela Fundação Cul
tural de Florianópolis. Pléti
cos é italo-iugoslavo, nascido 
em Pola. Iniciou seus estu
dos de Pintura em Milão, na 
Itália, em 1939 e diplomou-se 
pela Escola de Arte Aplicada 
de Zagreh, na Iugoslávia, 
em 1954. Em 61 Pléticos 
transferiu-se para o Brasil, 
tendo Inclusive residido em 
Porto Alegre. Atualmente ele 
vive em Florianópolis, onde 
vem acompanhando, nos úl
timos anos, o movimento ar
tístico catarinense.

Os três Jurados da “Jovem 
Arte” foram unânimes em 
declarar que os critérios de 
Julgamento, este ano, visa
ram, antes de mais nada, es
timular e favorecer ao má
ximo, o trabalho artístico 
dos inscritos, já que a parti
cipação em salões é impor
tante no currículo de quem 
se Inicia.

Ronald Slmon explicou 
que, no caso de um artista 
ser recusado por dois Jura
dos, o seu trabalho era colo
cado de novo em pauta, para 
que nenhuma dúvida restas
se. “Nesta reavaliação fica
va, ao final, pelo menos um 
trabalho para representar o 
artista. A propósito, Silvio 
Pléticos declarou que “todos 
os trabalhos foram exami
nados por uma segunda e 
até terceira vez, Já que o mo
mento do olhar também mu-

lhor com as obras e seus re
alizadores. Por outro lado, 
Silvio Pléticos disse que “os 
argumentos num julgamento 
são muito subjetivos, sendo 
enfim o que cada um de nós 
sente ou sabe sobre arte. 
Afirmou ainda Pléticos que, 
“se cada um medisse a In
tensidade de seus conhe
cimentos de arte para dar 
uma nota, esta correría o 
risco de ser multo rígida. 
“Diante de um salão com tal 
número e diversidade de 
obras, o Júri se comporta co
mo diante de um auditório, 
procurando atender a um 
consenso geral.”

Finalizando, os três jura
dos expuseram a situação 
relativa às diferenças regio
nais. Pléticos destacou o me
lhor nível de Informação que 
observou no conjunto da arte 
Jovem do Rio Grande do Sul. 
Comentou, Inclusive, que a 
eliminação de trabalhos de 
Santa Catarina, poderíam 
ter sido maior, porém o júri 
foi condescendente, procu
rando estimular as manifes
tações locais. Foi Igualmente 
considerado o fato de que a 
3o Jovem Arte Sul América 
Brasil/Sul é um salão re
presentativo de três Estados, 
não podendo, portanto, ficai- 
desfalcada uma região.

A premiação, no entanto, 
será feita em cima da quali
dade das obras. “No conjun
to procuramos observar de
terminados valores de ex
pressão que serão sempre 
levados em conta, indepen
dentemente de onde nos che
gam” . Tenlza Splnelll.

>b

da”.
Comentaram ainda os ju

rados que pelo fato de serem 
eles artistas plásticos e não 
críticos, isso favoreceu aos 
Inscritos, na medida em que, 
puderam identlíicar-se me- 'iv
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Para julgar os trabalhos inscritos na 3a Jovem Arte Sul América 
Brasil/ Sul, chegam a Porto Alegre este fim de semana Silvio 

Pléticos, de Santa Catarina, e Ronald Yves Simon, do Paraná. Plínio 
César Bernhardt completa a equipe de j'urados que selecionará e 

premiará os artistas inscritos.
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0 gaúcho Mauro Fuke, 
com uma escultura em 

madeira, é o grande
premiado do III Salão 

Jovem Arte Sul- 
América, que inaugura 
no dia 23 deste mês, no 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Esta é a 

terceira edição do Salão, 
que também conta com 

representantes do 
Paraná e Santa 

Catarina, e cujas edições 
anteriores foram em 

Curitiba e Florianópolis. 
Mauro é um artista de 

criatividade e suas 
esculturas de grande 

originalidade . e mesmo 
estando vinculado ao Sul 

são muito poucos os • 
colecionadores que 

possuem algumas de 
suas esculturas. Aliás, a 

partir da premiação 
passaram a despertar 

grande interesse.
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Os premiados da 3 ã. Jovem 

Arte Sul América Brasil/Sul
São conhecidos os premia

dos da 3* Jovem Arte Sul 
América Brasil/Sul, promo
ção dos governos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, com apoio da Sul 
América, e que será aberta 
dia 23 de Junho no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão da subsecretária de 
Cultura/SEC.

Prêmio Secretaria da Cultu
ra e do Esporte do Paraná 
com Escultura: “Natureza 
83A3”; Carlos Alberto Kraus 
(RS), Prêmio Secretaria da 
Cultura e do Esporte do Pa
raná com Colagem: “Carta 
III, IV, V — Tempo de Crlse- 
“; José da Silva (SC), Prê
mio Secretaria de Cultura, 
Esporte e Turismo de Santa 
Catarina com Desenho: 
“Presidio”; Jacob Carlos da 
Silveira (S), Prêmio Secre
taria de Cultura, Esporte e 
Turismo de Santa Catarina 
com Pintura:“Apocalipse”; 
Jone Cesar de Araújo (SC), 
Prêmio Secretaria de Cultu
ra, Esporte e Turismo de 
Santa Catarina com Fotogra
fia: “Por trás do Homem, 
sempre existe uma Mulher; 
Eduardo Cesar Quintana 
(SC), Prêmio Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turismo 
de Santa Catarina com Dese
nho: “Os Habitantes I”; Gló
ria Yen Yordi (RS), Prêmio 
Secretaria da Educação e 
Cultura do Estado do Rio 
Grande do Sul com Plntu- 
ra:“Sem Título”; Berenice 
Laks (RS), Prêmio Secreta
ria de Educação e Cultura 
do Estado do Rio Grande do 
Sul — Subsecretária de Cul
tura com Colagem: “Sem Tí
tulo II”, Edson Flávio de 
Oliveira Pereira (RS). Prê
mio Secretaria da Educação 
e Cultura do Estado do Rio 
Grande do Sul — Subsecre
tária de Cultura com Gravu- 
ra:“Por que somos tão di
vertidos? III”; Joaquim Luiz 
Vigiano (RS), Prêmio Secre
taria da Educação e Cultura 
do Estado do Rio Grande do 
Sul com Fotografia: “1 +

cellos; Ben-Hur, Beto Bezer
ra; Berenice Laks; Carmem 
Serro; Caco; Carolina Geich; 
Celaine Refosco; Centeno; 
Chlruca; Circe Saldanha; 
Claudia M. Hank Stern; Cla
rice Jaeger; Klader; Cyntla 
Vasconcellos; Cyro; Dlone 
Silveira; Dorali; Dunia Tem- 
perani Pereira; Edio Geraldo 
dos Santos; Eduardo Vieira 
da Cunha; E.D.S; Edson 
Flavio Pereira; Elaine; Elida 
Tessler; Emani Manganelll; 
Eurlco Sales; Felk; Fernan
do Harley; Fernando Linber- 
ger; Flavla Duzzo; Geraldo 
B. Ficher; Gilberto; Gladys 
Geyer; Herbert Bender; Iara 
Castro; Ivone Marques de 
Carvalho; Ilka Portes; J.P. 
Medelra; Jalr Dias; Janira 
Martins; Jô Vigiano; Jussi- 
neide M. Giullanl; Juliana 
Nassií; Jurema Galvani; Kei- 
la Santos; Krauz; Lacy 
Adamy; Lando; Leda Mon- 
bach; Lia Mascarenhas 
Menna Barreto; Lila Trom- 
binl; Lolde Scwamback; Lo- 
rena; Luiz Fernando Moss- 
mann; Luiz Reis; Lulza Cou- 
tinho; Lumac; M. Polide; 
Marcos Rüch; Maria Ivone 
dos Santos; Maria Lucla 
Camargo Guimarães; Maria 
Lucla Cattanl; Marli 
T.Simões Rodrigues; Maris
tela Salvatori; Mariza Sco- 
pel; Marli Amado de Araújo; 
Margareth Zanchln; Marta 
Loguerclo; Mauro Fuke; Mil
ton Würdlg; Mirela Bologni- 
nl; Moaclr Guis; Nanete; No
na; Olga Caon; Orestes; Ri
cardo Becker; Rochele Costi; 
Rogério Rauber;Ronaldo Ki- 
el; Ronan Silveira Vitteé; 
Rosane Vieira; Roseli Doles- 
kl Pretto; Rosvita; Ruth 
Schneider; Soccol; Sprenger; 
Santos Rocha; Tanla Couto; 
Tatiana Oliveira Pinto; Tetl 
Waldraff; Tltl Kroeíí; Wag
ner R. Dotto; Vasco José; 
Vera dones; Virgínia Alta; 
Willlam Seenvald; Xavier; 
Yen Yordi; Zelia Dal Pont.

O Juri da 3a JASA foi 
composto pelos artistas plás
ticos Ronald Simon, do Pa
raná, Silvio Plético de Santa 
Catarina e Plinio César Ber- 
nhardt do Rio Grande do
Sul.

O prêmio Aquisição Sul 
América, no valor de Crf 200 
mil cruzeiros coube a Mauro 
Fuke (RS) com um traballho 
em escultura intitulado “VI- 
chita Faus”.

Outros prêmios no montan
te de Cr$ 740 mil cruzeiros, 
concedidos por entidades pa
trocinadoras e pelos órgãos 
oficiais dos três Estados da 
região Sul foram dados a 
Carlos Alberto Kraus (RS), 
Prêmio Sul América com 
Proposta: “Cor-Luz” (audio
visual); Loide Fialho 
Schwmbach (RS); Prêmio 
Sul América com Desenho: 
“I Xipófagos”; Maria Ivone 
dos Santos (RS), Prêmio Sul 
América com Gravura: 
“Sem Titulo”; Ben-Hur 
Chotguis (RS), Prêmio Sul 
América com Escultura: 
“Rotação” (Mov. IV)”; Dú- 
nla Maria Trobini Tempera- 
ni Pereira (RS), Prêmio Sul 
América com Desenho: 
“Sem Titulo”, Raul Cesar 
Silva (PR), Prêmio Secreta
ria da Cultura e do Esporte 
do Paraná, com Pintura: 
“Momento de Criação”; Lel- 
la Pugnaloni (PR), Prêmio 
Secretaria da Cultura e do 
Esporte do Paraná com De
senho: “Caligrafia”; Adal
berto Luis Basso (PR),

2”.
A relação completa dos 

classificados é a seguinte: 
Adriana Arioll; Aydi; Ana de 
Carvalho; Ana Baladào; Ana 
Lucla Fontoura; Angela Pe- 
nãloza; Adrladne Arioll; Ar
mando De Negrl Filho; Bar-
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seu dia a medicina e as restantes á família e á 
abando que “quando se gosta, dá-se 

rntaHaH ^fntemente ala recebeu, da Suse- 
nn tff ? f? °tltura - S£7C, o prêmio em pintura 
no III Salao Jovem Arte Sul América, que inau
gura em 23 de junho, no MARGS. Esta nova fase 
que agora expõe no Espaço começou a ser desen
volvida em janeiro deste ano, somando cinco me
ses de trabalhos ininterruptos.
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A partir do dia 23 do corrente, o MARGS estará 
expondo obras de artistas do Paraná, Sta. Catarina e

Trombini.
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Arte como principal motivação
Franco Neto e Evaldo Vita, 
que já foi dirigente do 
BRDE, estarão recebendo a

partindo amanhã e teve in
tensa movimentação duran
te sua passagem em Porto 
Alegre. Inclusive realizou liderança empresarial junta- 
cor.tatos com vistas a uma mente com Jairo Fontenla 
possível edição em portu- da Silva para brindar as no- 
gués de seu livro de culiná- vas instalações da filial do 
ria. Haidée dedicou alguns Banco Real de São Paulo. A 
dos pratos e molhos aos ami- filial está instalada num dos 
gos, e um dos molhos, à base sobrados do largo da Jçsé 
de caviar, leva meu nome. Montauri e conta com escul-

■ Lena Strumpf juntamente 
com Regina e Eduardo 
Strumpf recebem para drin
ques na noite de hoje nas ins
talações da Formatex, que 
foram especialmente prepa
radas para o lançamento dos 
tecidos exclusivos criados 
com estamparia de Gregorio 
Correia e outros artistas. O 
setor de decoração e artes 
plásticas terá participação 
no coquetel, em que Eliana e 
Ari Fernandes de Araújo 
também serão anfitriões.
■ Haidée Diaz-Plaja está

tura de artista paulista. Ago
ra os dirigentes do grupo 

■ Confirmei minha presen- pretendem levar trabalho de 
coquetel desta noite artista gaúcho para outra de 

João /de Oliveira suas filiais.

Jovem empresário do disco

ça no 
em que

Paulo hospedados com o 
advogado e a sra. Paulo 
Barros Carvalho. Aprovei
taram para ficar em dia 
com os espetáculos.
® Mostra. de trabalhos de 
Zeka Marques, juntamente 
com Leonor Fini e Roberta 
Patelll e outros artistas de 
nome internacional na 
atualidade, encerrou na ga
leria The Foxworth Gal- 
lery, em Nova Iorque, e vai 
para Atenas retomando de
pois para Los Angeles e São 
Francisco da Califórnia. 
Josè Carlos pretende vir ao 
Brasil no término do per
curso. o que deverá ocorrer 
no final do ano.

"boca livre”, são as únicas 
que registram lotação com
pleta.
® Josè Maurício Machli- 
ne, liderança do setor de 
SDB Seguros Gerais, está 
tocando firme a sua grava
dora Pointer e os shows. 
Sua segunda produção é 
Ivan Lins que está em tem
porada no Teatro Procópio 
Ferreira, em São Paulo. 
E sta se man a José 
Maurício fará lançamento, 
de disco de Pointer em Ca
nela.
® Juremy e Mário Aur- 
valle passaram fim de se
mana comprido em São

Fim de semana dos 
mais ativos no 
Arte do R
com os preparativos para
montagem da exposição de 
arte jovem da Sul América 
que está inaugurando. O 
acervo foi retirado, com 
maior cuidado para evitar 
riscos, para a montagem 
da mostra que deverá ser 
vista por muitos.
® Noite carioca, e à pau
lista idem, com queda de 
movimento incrementa a 
programação com desfiles 
de moda, mini-shows e ou
tras atrações para atrair 
clientes. As festas, espe
cialmente as chamadas
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ARTES PLÁSTICAS

Saláo 3 ? Jovem Arte abre 

logo à noite no Museu de Artes
"Ali e na Ação", este é o 

nome da proposta do grupo 
“NHA-Ü”, de Santa Catari
na. que participa da :-a Jo
vem Arte Sul América Bra
sil/ Sul, promoção conjunta 
dos Estados do Paraná, San
ta Catarina e Rio Grande do 
Sul, com apoio da Sul Amé
rica. que será inaugurada 
hoje, às 20h30min.

O Salão da 3a JASA ficará 
aberto à visitação, no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão da Subsecretária 
de Cultura/ SEC, de 23 de 
junho até 27 de julho.

O grupo "NHA-Ü”, que 
quer dizer barro em guarani, 
já é conhecido dos gaúchos 
através do 2o Salão de Ce
râmica realizado no MARGS 
e, nova mente se apresenta 
com proposta inovadora co
ordenada por Canabarro. 
"Nossa preocupação maior è 
com a arte cerâmica explica 
o artista, embora cada um 
de nós tenha o seu próprio 
trabalho. No entanto, quando 
surge uma idéia, nós nos 
empenhamos juntos para 
concretizá-la”.

O grupo "NHA-Ü” é com
posto por Canabarro, Elbe, 
Rafael, Maria Helena. Jone. 
Ina, Marilena, Ricardo, Ni- 
va. Kinceler e Cíntia que 
formam uma espécie de co- 
orporação de trabalho, sem 
nenhuma pretenção indivi
dualista. o que se pode notar 
pela apresentação de um só 
nome para cada integrante.

Uma das propostas do “Nha-U"
grupo. Embaixo, foram colo
cadas máscaras de material 
cerâmico, distribuídas em 
espaços regulares. Próximo 
ao rodapé de uma das pare
des foram espalhadas telhas 
do tipo calha e outros frag
mentos similares. Há tam
bém alguns degraus, simu
lando a existência antes, de 
uma escada. Para comple- 
tra, há pichações nas pare
des e fotos de prédios demo
lidos ou em fase de destrui
ção. Entre as paredes, lixo 
distribuído (papéis, latas, 
sapatos, sacos plásticos, ba- 
ganas de cigarro, uma pia 
de louça.) Um ninho de joão- 
-de-barro faz contraponto no 
ambiente de demolição cons
truído pelos artistas do gru
po “NHA-Ü”.

tirada de um ninho de joão- 
de-barro do seu habitat.

Canabarro acredita na 
conscientização das pessoas. 
“Que a arte seja o elemento 
que integre, que impeça essa 
destruição, pelo menos é es
sa a nossa proposta, que 
acreditamos ter uma abran
gência universal”. O artista 
mostra a justificativa do 
trabalho que vêm realizando 
contra a violência da des
truição da nossa memória. 
Eles apontam os interesses 
econômicos que se sobre
põem aos culturais, em rela
ção à demolição dos prédios 
que testemunham de forma 
expressiva a vivência do 
homem em uma determina
da época. Diz ainda o mani
festo do grupo que o homem 
é um ser psicológico e social 
que encontra na memória a 
própria razão de sua exis
tência. Se a obra construída 
hoje pelo homem for des
truída, ela o será também a- 
manhã. E assim, sucessiva
mente. o homem entra em 
fase de autodestruição. 
"Temos como exemplo desse 
processo, o extermínio em 
massa de animais, tais como 
as baleias, aves marinhas e 
outros. A profanação do ni
nho das aves é uma analogia 
do que estamos fazendo, tam
bém, com as nossas habita
ções”.

A JUSTIFICATIVA

A PROPOSTA Para o grupo “NHA-Ü”, 
nada justifica a destruição 
do meio ambiente e dos va
lores culturais. Eles acredi
tam que o pseudo desenvolvi
mento da humanidade con
duz a aberrações que de 
forma progressiva vêm ar
ruinando todos os valores no
toriamente humanos. Ainda, 
segundo o grupo, a causa es
tá na injustificada agressão 
à natureza de forma siste
mática, a começar pelas coi
sas mais simples como a re-

A proposta do grupo 
"NHA-Ü” foi construída ao 
ar livre, junto aos torreões 
do MARGS. por Rafael, Kin
celer, Niva, Canabarro e seu 
João, um pedreiro.- Ocupa 
uma área de 9 metros qua
drados e tem duas paredes 
de tijolos eqüidistantes de 1 
metro e cinqüenta centíme
tros. No alto das paredes fo
ram inseridas peças de ce
râmica artística, criação do
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3- jovem 

Arte Sul-América
A 3a Jovem Arte Sul América/Brasil vai entregar os 

prêmios hoje, às 20h30min, no Museu de Arte do Rjo Q^-

julho. A promoçào contou com a participação de 305 artis-
T5R22SS» W». * «• Grande do 
Sul, que recebeu o Prêmio Aquisição Sul America, no va
lor de Cr$ 200 mü, com a escultura “Vichita Saus , uma 
caixa em madeira trabalhada, em forma organica Fo
ram distribuídos ainda mais cinco Prêmios Sul America, 
estes sem aquisição, e 12 prêmios oferecidos pelos gover
nadores dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, todos em dinheiro e também semaquisiçào.

O prêmio Secretaria de Educação e Cultura do Rio 
Grande do Sul, no valor de Cr* 40 mü, foi outorgado a Glo
ria Yen Yordi, com “Sem título III’ , pintura, Berenice 
Laks, com “Sem título II”, colagem; Edson Fiavio de Oli
veira Pereira, com “Porque Somos Tào Divertidos III , 
gravura; e Joaquim Luiz Polidori Viglano, com 1 + * . 
fotografia. Todos os premiados sáo gaúchos.
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A A* - ÀWr,;recebeu 3 a ío prêmio
principal

com a.
escultura
"Vichita

Faus"

3 - Jovem Arte 

Sul-América
A noite da 

entrega 

dos prêmios
Foi uma festa a entrega 
dos prêmios aos 
vencedores da 3a Jovem 
Arte Sul América, na 
noite de quinta-feira, no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A 
comissão julgadora, 
composta pelos artistas 
Plínio César Bemhardt, 
Sílvio Piéticos e Ronald 
Yves Simon, 
representantes do 
Estados do Rio Graande 
do Sul, Santa Catarina e 
Paraná,
respectivamente, decidiu 
por unanimidade 
premiar Mauro Fuke, 
gaúcho, que conccrreu 
com a escultura “Vichita 
Faus”, recebendo o 
prêmio aquisição, da Sul 
América, no valor de Cr$ 
200 mil.
Nove prêmios no valor 
de Cr$ 40 mil foram 
conferidos a artistas 
gaúchos que expuseram 
obras nas mais diversas 
categorias, sendo quatro 
dos prêmios distribuídos 
pela Secretaria da 
Educação e Cultura do 
Estado, e os outros pela 
Sul América, que 
também premiou 
artistas paranaenses e 
catarinenses. A 
promoção contou com a 
participação de mais de 
300 artistas dos três 
Estados sulinos e as 
obras selecionadas e 
premiadas estarão 
expostas no Margs, na 
Praça dá Alfândega, até 
o dia 27 de julho.
A Sul América Seguros, 
que vem apoiando as 
artes plásticas 
brasileiras desde a 
década de 40, assim 
como outras 
modalidades artísticas, 
espera ser um exemplo a 
outras empresas, 
assegurando que a 
iniciativa é um bom 
investimento a nível 
patrimonial, além de se 
constituir num incentivo 
aos artistas, que têm a 
oportunidade de expor e 
comercializar seus 
trabalhos.
, • r \ t i , t » ^ p, . •« t*

Alguns dos trabalhos concorrentes
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Sul América
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revela 

premiados de 83.
I

1
A III Jovem Arte Sul América / Brasil entregou, 

quinta-feira, no Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul, os prêmios aos escolhidos como melhores. Os 
trabalhos premiados, mais outros 388 também sele
cionados, ficam em exposição no MARGS até o dia 
27 de julho.

O evento contou com a participação de 305 artis
tas, o que significa 915 obras. O grande vencedor foi 
Mauro Fuke, do Rio Grande do Sul. que recebeu o 
prêmio aquisição Sul América, no valor de Cr$ 200 
mil cruzeiros. Ele concorreu com a escultura "Vi- 
chita Saus”, uma caixa em madeira trabalhada, em 
forma orgânica. Foram distribuídos, ainda, mais 
cinco prêmios Sul América, estes sem aquisição, e 
12 prêmios oferecidos pelos governadores do Estado 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana. 
todos em dinheiro e também sem aquisição

OUTROS DESTAQUES

S
Ifi

Receberam o prêmio Sul América, no valor de Crí 
40 mil. os seguintes artistas: Carlos Alberto Kraus, 
com uma proposta audiovisual, “Cor e Luz". Loide 
Filho Schwenbach, com o desenho “Xipofagos"; 
Maria Ivone dos Santos, com uma gravura sem titu
lo; Ben Hur Chotguis. com a escultura “Rotação 
Movimento IV". e Dunia Maira Trobini Temperani 
Pereira, com um desenho sem titulo Todos os ga- | 
nhadores são gaúchos. |

Já o prêmio Secretaria de Cultura e Desporto do 
Estado do Paraná, também no valor de Crí 40 mil, 
será entregue a Raul Cesar Silva, com a pintura 
“Momento de Criação""; a Leila Pugnaloni, com o 
desenho "Caligrafia": a Adalberto Luiz Basso, com 
a escultura “Natureza 83 a 3". os três paranaenses. 
Também foi premiado o gaúcho Carlos Alberto 
Krauss, pela segunda vez, com a colagem “Carta 1 
m, IV eV — Tempo de Crise".

O prêmio Secretaria de Cultura. Esportes e Tu
rismo do Estado de Santa Catarina foi entregue so
mente a artistas catarinenses São eles: José da Sil- t 
va, um presidiário que apresentou o desenho "Pre- j; 
sídio”; Jacob Carlos da Silva, com "Apocalipse". " 
pintura, Jonem Cesar de Araújo, com a fotografia 
"Por trás do homem sempre existe uma muiher", e 
Eduardo Cesar Quintana, com “Os Habitantes I". 
desenho.

Finalmente, o prêmio Secretaria de Educação e 
Cultura do Rio Grande do Sul, igual mente de Crí 40 
mil, foi outorgado a Glória len Yordi, com "Sem 
Titulo III", pintura. Berenice Larks, com "Sem Ti
tulo II”, colagem. Edson Flavio de Oliveira Pereira, 
com “Porque somos tão divertidos III", gravura. E 

• Joaquim Luiz Polidori Vigiano, com “1 + 2", foto
grafia.
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— Encerrando a Quin
zena Judaica, foi entre
gue neste fim de semana 
o Troféu Laje de Pedra 
às personalidades de des
taque da Comunidade Is
raelita. Estiveram pre
sentes cronistas sociais 
do Rio e Sâo Paulo, entre 
os quais Sérgio Monte 
Alegre, Luiz Augusto 
Gonçalves, José Rodolfo 
Câmara e Hildegard An-

tores. Na primeira sema
na de agosto, a revista 
estará circulando com a 
relação dos nomes, após 
lançamento durante uma 
festa reunindo convidados 
e imprensa.

— A rua José Montaury 
teve seu quarto prédio 
preservado esta semana, 
com a inauguração da 
nova agência do Banco 
Real, de São Paulo. A 
edificação, tombada pelo 
Patrimônio Histórico, te
ve sua fachada inteira
mente conservada. Uma 
iniciativa digna de aplau
sos, sem dúvida.

— Grande sucesso vêm 
alcançando os mocotós 
das quartas-feiras da 
Churrascaria Capitão 
Rodrigo, do Plaza São 
Rafael. No resto da se- 

*mana, para cada dia é 
reservada uma especiali
dade da culinária gaúcha.

— O escritor Waldy 
Wurdig doou 1000 exem
plares de “O Rio de meus 
Cantares” para a cam
panha em prol das 200 
crianças assistidas pela 
Associação Liga de Am
paro aos Necessitados. Os 
livros podem ser encon
trados na loja Saint Clai- 
re, no Hotel Embaixador 
e no Danilo Cabeleireiros.

gel.
f — Esta semana o 
MARGS promoveu a aber
tura do 3o Jovem Arte 
Sul América/èrasil Sul. 

i 3T estão abertas, tam2' 
fbém no MARGS, as ins- 
ycrições jJãFS diversos 
*cursos de entalhe, escul
tura em madeira, seri- 
grafia e desenho para o 

; segundo semestre.
| — A atriz baiana Wan- 
da Katiúscia, conhecida 
por seu desempenho em 
tevê, cinema e teatro, es
tá incursionando pelos 
caminhos da literatura. 
Ela autografou há pouco, 
na Korrigan do Shopping 
Center, seu livro “Gemi
do Intimo”.

— A revista “Quem” 
está fazendo uma série 
de contatos para definir 
as 20 mulheres de maior 
destaque nos diversos se-
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Celso Michaelsen e Evelyn Berg loschpe

Gloria Yen lordi
participa da 
3• Jovem Arte Eduardo Vieira da Cunha

Jovem arte no Museu
presenças no coquetel que dividia-se 
em muitos ambientes ocupados pela 
monagem dos trabalhos, e contando 
com a proposição de edificações 
urbanas e conservação do 
patrimônio arquitetônico, que 
merece uma outra visita ao Museu 
de Arte.
Entre as realizações do Museu, foi 
acertada esta semana, em reunião 
no gabinete do secretário João 
Pradel de Azevedo, o II Encontro 
Nacional de Artistas Plásticos 
Profissionais, que está marcado 
para o início de novembro. O Museu 
de Artes vai sediar 0 encontro com 0 
apoio da Funarte e participação da 
Associação Chico Lisboa. Este foi 
um dos resultados da visita de Paulo 
Herkenhoff, diretor do Instituto 
Nacional de Artes Plásticas da 
Funarte, a Porto Alegre.

A abertura da 3a Jovem Arte Sul- 
América/Brasil-Sul foi com o Museu 
de Arte repleto com os participantes 
que foram recebidos por Evelyn 
Berg loschpe e Celso Michaelsen, 
direção da Sul-América, eles 
também estiveram à frente da 
ocasião de premiação.
O banqueiro Ivoncy loschpe 
percorria a exposição que permite 
descobrir muitos trabalhos de 
qualidade como os assinados por 
Ângela Penalosa, Eduardo Vieira da 
Cunha, Lia Mascarenhas Menna 
Barreto e ainda outros. Renato Rosa 
e Wagner Dotto escolheram algumas 
gravuras que despertaram o maior 
entusiasmo.
José Luís Pereira dos Reis, Reinaldo 
Biembach, Paulo Tusimann, da Sul- 
América, casal Hélio Geyer, Glória 
Yen Iordi, Daniel loschpe, entre as
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Lygia Nunes
* Logo mais, às 18 horas, 

na Discoteca Publica Na- 
tho Henn, órgão da Subse 
orefcaria de Cultura/SEC 
recitai do violonista Enri
que Alexandre Gomes, que 
além de ter realizado uma 
gira pelas cidades do Esta
do, também deu recitais a- 
qui em Porto Alegre em 
1981. No programa do reci
tal, 17 peças que serão a- 
presentadas em duas par
tes, destacando-se, d© Hei
tor Villa-Lobos, a “Valsa 
Choro”, o “Estudo n.o 8”, 
o “Prelúdio n.o 3” e o 
“Prelúdio n.o 5” e, de J. Se- 
bastian Rach “Suíte para 
violoncelo n.o 1”, “Saraban- 
da”, “Mimuetos I « If « 
“Giga”.

■ Sargentos da Brigada Mi
litar, uma promoção da i 
Legião Brasileira d» Assis
tência.

CASAMENTO
* Depois de amanhã, sex- j 

tarfeira, a cerimônia reli
giosa do casamento de Lu- 
ciana Alexi e Mario Ra- 
che Freitas. Após a ceri
mônia, os noivos e seus 
pais, srs. Miguel Alexi q 
sra. Therezinha de Jesus 
Alexi. © era. Eda Rache 
Freitas receberão seus con
vidados na Associação Lee- 
poldina Juvenil.

DE GENTE M

* A feijoada de quar
ta-feira, no Coumitry Club. 
organizada pelas eras. Do- 
lores Caldas Silber, Nidia 
Britto Velho, Yeda Berta- 
so. Zenia Aranha Silveira 
e Liana Diehl Xavier, era 
benefício da Oficina Santa 
Rita foi acontecimento de 
destaque na semana, reu
nindo mais de 400 senho
ras. Como atração, desfi
le de jóias da Naithan e de 
roupas da Aprés-Midi. Por 
lá, entre tanta gente. Ani
nha Comas. Shirley Kroeff, 
Ana Helena Saibro Ferrei
ra, Mônica Estrougo, Ma
ria da Graça Gama, Tere- 
zinha Costa Gama e Lia 
Costa Gama Carvalho. *

Edison Nequette, Antonio Goularte 
e Eva SopherANIVERSÁRIO

* Os 90 anos da sra. Ma
ria Amorim foram cele

brados com missa em ação 
de graças, na Igreja Nossa 
Senhora das Dores, ocasião 
em que seu sobrinho, o ad
vogado José Jappur falou, 
homenageando a aniversa
riante. Mais tarde, familia
res e amigos de d. Maria 
Amorim reuniram-se para 
um chá, estando presentes, 
Maria Alice Amorim, Ari e 
Tereza Dutra Oliveira, Ani
ta Amorim Andrade, Wal- 
mor e Emiliana Cardoso 
da Silva, Irene Ritter Pil- 
lar, Lilá Mendonça, dóvis 
e Alice Andrade Goulart, 
José e Sonia Jappur, Itá
lia Faraco,, Yolanda Fa- 
raco Porto, Hilda Paehc- 
Faraco Porto, Hilda Pacht- 
co Pereira, Ofélia Gomes, 
Terezinha Saldanha Corrêa 
Oenira Silva, dga Dreon, 
Zuímira Lisboa, Cruzaltina 
do Valle, Bernardo e Suely 
Garcia Brunstein, Decío 
Faraco Azevedo e sra. Os
car Amorim e sra. Elemaf 
Burmeister e sra., Carlos 
MarHmamn Filho e sra. 
Sérgio Pillar e sra. Eduar
do Pillar e sra.

Na inauguração da UI Jo- 
vejn Arte Sul______América, no
Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, semana
passada, os cumprimentos 
foram para Mauro Fuke, 
gaúcho que recebeu o Prê- i 
mio Aquisição Sul Améri
ca per sua escultura, de
nominada “Vichita Saus”. 
Presentes, na ocasião, Cel
so Michaelsen, representan
do a Sul-América e os ar
tistas plásticos Glória Yen 
Yordi e Fernando BarlL * 
No Country Club, semana 
passada, festa típica juni
na levou bom número de 
associados ao clube. Por 
lá, Marta Macedo, contan
do de sua recente viagem à 
Europa, Sérgio e Cristina 
Lindemann, Beth Nickhom, 
Aparício Noronha, Toni Be- 
cker, Carlos e Susana Mel- 
zer.

DE GENTB

* Jornalista Valter Gal- 
vani, diretor secretário 

da “Folha da Tarde” rece
beu uma medalha oferecida 
pela direção do Grêmio 
Niterói, de Caxias, por ser
viços prestados à entidaoe 
que comemorou seus 50 a- 
nos de fundação. * A peça 
“Império do Condor” que 
estará em temporada no 
Teatro São Pedro até o dia 
10 de julho, teve pré-es- 
tréia no domingo, com 
Wolph e Eva Sopher rece
bendo os convidados. De
pois da apresentação da 
peça, os presentes foram 
recepcionados com queijos 
e vinho6, lá estando, Mario 
e Zenia Dirani, Paulo e Di- 
ná Gastai, Antonio Gou
larte, Fernando e Susana 
Espíndola, Theodora e 
Maria Luiza Fleck Saibro, 
Aldo e Wilna Obino, Acidá- 
lia Camozatto, o Secretário 
Municipal e sra. Carlos Ra
fael dos Santos, o vereador 
Antonfo Hohlfeldt e Con- 
ceiçãso Hohlfeldt, Nelly 
Cunha, Raul Pereira, Cláu
dio Heemann.

“O Império do Condor” 
é de autoria de Edison Ne- 
quete, que dirige e atua no 
espetáculo, ao lado de Ma
ria do Horto. Maria Regi
na e Delfino Marques * 
Clovinho e Ana Luiza Ief- 
fet Macedo regressando de 
viagem pelo norte do Bra
sil. * O médico Francisco 
Costa Gama participando 
de Congresso de Oftalmo- 
logia, no Rio de Janeiro. * 
D. Maria Medeiros Gmllo 
passou uns dias em São 
Borja, visitando amigos. * 
Afonso e Regina Flores da 
Cunha Motta retomando dô 
viagem pela Europa.

ANIVERSÁRIO DA 
LEOPOLDINA JUVENIL

* O presidente da Leo
poldina Juvenil e sra. Fer
nando Bastos mais os ca
sais Humberto e Rosa Lo- 
renci, Enio e Carmem Fe- 
tersen. João Batista e Ta- 
nia Delia Casta, represen
tando a direção do duoa 
receberam seus convidados 
na noite de sábado, para o 
jantar de aniversário da 
entidade. Foram convida
dos d© honra do aconteci
mento, o Governador do 
Estado e sra. Jair Soares. 
Entre os presentes os côn
sules dos Estados Unidos, 
Stuart e Norma Lippe, Ro- 
berta e Tania Brenol do 
Andrade, Raul e Léa Zar- 
do, Eduardo Bins EÜy o 
muita gente mais. Já para 
esta sexta-feira, haverá um 
jantar-dançante para casais 
e no sábado, a Festa da Pa- 
totimha, para o grupo mais 
jovem da Leopoldina Jwe-

Evelyn Berg Ioschpe,. diretora do MARGS, 
com o grande premiado da III JASA, Mauro Fuke

niL
Toni Becker e Beth Nickom AS ÚLTIMAS

* Hoje, chá de confra
ternização das senhoras dos 
empresários da Capital, co
memorativo ao 125.° ani
versário da Associação Co
mercial de Porto Alegre. 
Será no Plaaa São Rafael, 
às 16 horas. * Associação 
Porto-alegrense de Cida
dãs realizou chá de confra
ternização na segunda-fei
ra. sendo convidada espe
cial a sra. Dionéa Soares 
que falou, na ocasião, so
bre “Atuação do Gabinete 
da 1“ Dama do Estado na 
Comunidade”. * Hoje, na 
Galeria Tina Presser, i- 
nauguração da mostra do 
pinturas de Paulo Olszews- 
ki. * Eduardo Bins Ely or
ganizando uma festa jovem 
para amanhã, no Encoura- 
çado 936, tendo como a- 
fração uma “Sessão Artís
tica’’ onde cada um, con
forme sua desinibição, mos
trará suas habilidades. * 
Hoje e sexta-feira, no ate- 
lier de Maria Teresa Fon
toura, na Rua Souza Do
ca, 52/02, a partir das 20 
horas, exposição das mais 
recentes pinturas do Ma
ria Esther Mussoi.

VARIADAS

* No dia 5 de junho, ter
ça-feira da semana que 
vem, o último encontro do 
Seminário “Nosso Adoles
cente Hoje”, promovido pe
la Arternativa - Serviço de 
Orientação, com coordena
ção de José Ottoni Outei- 
ral. O tema do encontro 
será “O Adolescente e a 
Droga”, participando Sér
gio de Paula Ramos, Rui 
Armes e José Paulo BisoL
* Hoje à tarde, no Centro 
Cultural de Montenegro. 
concerto dedicado a alunos 
das séries mais adiantadas 
do 1.® Grau e alunos do 2.° 
Grau, com o Antonio dei

Carlos e Susana Melzer, Cristina Lindemann

Claro e José Eduardo Ma
rins, violoncelo e piano. O 
concerto é uma promoção 
do Conservatório de Músi
ca de Montenegro. tendo o 
patrocínio do Instituto Na
cional de Música / Funar- 
te / MEC e apoie da Sub
secretária de Cultura / 
SEC. * Na Wenceslau Es- 
cobar, 2247, bairro Triste
za, inaugurada a livraria 
infantil Bicho Carpinteiro 
* Até dia 3, domingo, na 
Semana dos Bombeiros 
promovida no Shopping

Oenter Ignatemi, demons
trações de ação de treina
mento e salvamento contra 
incêndios, exposição do 
materiais e distribuição de 
folhetos de prevenção con
tra o fogo. * Hoje. no Car- 
litos Bar e Restaurante, 
noite especial com a esco
lha de “Senhorita Passo 
Funílo 1983”, uma iniciati
va do eolunista Laney Lân- 
garo, do Diário da Manhã. 
* Hoje, festa de São Pe
dro para grupos idosos, no' 
Clube d® Suibtenentes o
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Arte no MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul con
tou com a participação de muitos artistas e 
nomes da sociedade, ocasião em que aconte
ceu a abertura da 3a Jovem Arte Sul América. 
Recebendo os convidados, a diretora do 
MARGS, Evelyn Berg Ioschpe, e Celso Micha- 
elsen, liderança da Sul America. Entre as 
presenças, Renato Rosa, Wagner Dotto, Dani
el Ioschpe, Paulo Tusimann, entre outros.



"Na escolha de uma obra a evidência c 
intuitiva é igual à certeza subjetiva 

que é o primeiro motor de um julgamento 
de artes plásticas"

Jcrnal: ^ H ~ .....

Data:....Q_.S.. /_55.3r.... /... ^
Página: jL?._________________
Assunto iffS-Jowa-w A-^U-__Aartes

j^iiinuri i ii

Por ROBERTO PIMENTEL

A Escolha 

Competente 

e Outras 

Escolhas Escultura: "Vlchlta Faus"de
Mauro Fuke que ganhou o grande 
prêmio aquisição Sul América

demonstrou seu gabarito. Já em Loi- 
de Schwanbach e Dúnia Temperani 
Pereira voltamos ao tradicional. E 
para a surpresa de muitos a arte fo-

Porto Alegre está tendo a oportu
nidade de constatar no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul a realização 
de jovens de três Estados, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tográfica, tão pouco valorizada em 
nas Artes Plásticas. É o 3o Jovem outras mostras, teve o destaque e a 
Arte Sul América Brasil Sul. premiação merecida com Jone Ce-

Este tipo de certame tão prezado sar de Araújo e Joaquim Viginano. 
pelos jovens e tão temido pelos con- As pequenas gravuras de Maria Ivo- 
sagrados ainda é um resquício dos ne dos Santos e as colagens de Bere- 
salões oficiais da Europa do século nice Laks completam o quadro de 
passado, quando através destas premiação e onde supomos que os in- 
mostras a burguesia elegia o que era tegrantes deste Salão entenderam 
Arte e o que não era. Se esta posição muitíssimo bem que um salão jovem 
se alterou hoje com a ditadura das não precisa ser obrigatoriamente 
vanguardas, o espírito permanece o sem técnica e que a criatividade é 
mesmo. Uma equipe que se chama fundamental. Os julgadores sempre 
júri é quem decide o que deve ser são escolhidos pelos que possuem o 
premiado e a que nível esta premia- discurso competente, portanto, re- 
ção deve ser feita. A pergunta é: presentam uma ideologia dominan- 
qual a competência dos integrantes te, motivo pelo qual nestes salões a 
de um júri para julgar um certame arte popular não tem vez. Se o cria- 
de artes plásticas? Há convidados dor propuser uma obra que não pos- 
artistas, há convidados críticos, há sa ser enquadrada nos parâmetros 
convidados políticos. Uma obra jul- julgáveis, será colocado à margem 
gada em um Salão em Bento Gonçal- da seleção, implicando consequente

mente no conceito de sua obra como 
não boa, sem técnica ou outras des
classificações.

Na escolha de uma obra, a evi
dência intuitiva é igual à certeza 
subjetiva,que é o primeiro motor de 

julgamento de artes plásticas. 
Um júri que vá julgar artes plásti
cas não julga e sim escolhe.e neste 3o 
Salão escolheu com uma grande 
competência.

ves por um júri terá a mesma apre
ciação e avaliação por um júri no 
Rio? As premiações nas Bienais são 
realmente feitas em conceitos inter
nacionais?

Todo júri já entra no certame com 
valores preestabelecidos e poderá 
encontrar aquela obra desconcer
tante que não possui nenhum vínculo 
com o padrão proposto. Todo julga
mento em arte é reacionário na me
dida em que o crítico vai julgar algo 
com os conceitos do já visto, isto é, 
daquilo que o júri já vivenciou e aí 
ocorre o medo e a vacilação perante 
uma obra que não entra num univer
so de valores preestabelecidos. Caso 
patente aconteceu no mais recente 
Salão de jovens da RBS, quando um 
grupo de jurados muito heterogêneo 
não conseguiu captar certas pintu
ras que rompiam frontalmente com 
a técnica escolástica do óleo. Piaget 
diz que o critério de verdade não 
pode permanecer senão subjetivo 
sob as formas de uma satisfação in
tuitiva de uma evidência. E o julga
mento de uma obra de arte, o belo 
aristotélico, ainda é o motor de ava-

um

A montagem da 
Exposição no MARGS
Para os freqüentadores assíduos 

do Museu, a grande surpresa foi te
rem removido o acervo permanen
te, relegando-o a um pequeno salão 
do segundo andar e ter posto, por to
da a casa, o acervo imenso dos parti
cipantes.

Medida louvável da direção mas 
muito estranha. Rememorando al- 

fatos, na gestão de Jáder Si-guns
queira, o Museu não admitiu que fos
se realizada uma grande retrospec
tiva de Ado Malagoli, pois esta, pelo 
número e importância, ocuparia o 
grande salão do acervo permanente;

pressões exercidas pela Associa
ção dos Artistas Plásticos Xico Lis
boa não permitiu que esta exposição 
se realizasse. Em minha gestão, 
esta mesma Associação muito pródi
ga em manifestos e avara em reali
zações tentou boicotar por todos os 
meios a Exposição de Liciê Hunsche 
e Jacques Duchez, tapeceiros de 
fama internacional, que devido à 
grande dimensão das obras expostas 
só poderia ser realizada no grande 
salão do Museu. Qual é minha sur-

Asso-

liação.
Neste 3o Salão de jovens Sul Amé

rica, os participantes apresentam 
praticamente todas as tendências e 
técnicas conhecidas no mundo. Ima
gino a dificuldade do júri composto 
por Plínio Bemhardt, Sílvio Pléticos 
e Ronal Yves Simon. Tendo em vista 
os julgamentos dos Salões anterio
res em Curitiba e Florianópolis, o de 
Porto Alegre foi de uma sensatez e 
não-comprometimento. O grande 
prêmio aquisição Sul América, uma 
escultura, objeto de Mauro Fuke, é 
realmente a grande vedete da expo
sição. A obra de Fuke já tinha trân
sito em algumas Galerias de Porto 
Alegre. Uma técnica exemplar no 
tratamento da madeira e uma inven- 
tibilidade nunca vista, está longe dos 
outros concorrentes que ainda conti
nuam na escultura escolar e presos 
aos moldes dos antigos mestres.

A proposta de Carlos Alberto 
Kraus, se não é muito nova, com en
velopes endereçados às autoridades 
de Brasília, foi muito bem realizada 
e inteligente. Os desenhos de José da 
Silva, Eduardo Cesar Qulntana, de 
Santa Catarina, e Leila Pugnaloni, 
do Paraná, autorizam este júri como 
dos mais abertos a uma linguagem 
nova. e foi nestas escolhas que o júri

as

agora, estapresa que 
ciaçáo, participando do poder no 
Museu, altera fundamentalmente 

critérios e suas posições outro-seus
ra defendidas como princípios eter
nos. Por aí vemos que a luta pelo po
der, quando este é atingido, os ideais 
e as posições, vai correr sempre em 
direção à brisa promocional. Pelo 

a diretoria desta Associação 
abdicou das posições reacionárias, 
e, agora que conquistaram o Mu
seu, realizem algo em prol das artes 
plásticas no Rio Grande do Sul, isto 
é, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.

menos
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CORREIO DO POVO■Domingo
A nova escultura gaúcha

TV/Tarlies Ritter e Nilton Maia — 
IVA vidas totalmente opostas, 
mas uma mesma paixão: a escul
tura. Aos 42 anos, ela é uma típi
ca dona-de-casa classe média al
ta, que começou a trabalhar em 
cerâmica em 1966 para ocupar o 
tempo. Mas o barro deixou de ser 
um hobby à medida em que Mar- 
lies passou a amá-lo e ele tornou- 
-se essencial em sua vida. Seus 
trabalhos já receberam diversos 
prêmios e, no momento, ela par
ticipa da Coletiva das Mulheres 
Gaúchas nas Artes Plásticas, na 
galeria da Casa Masson.

Embora nào goste do rótulo, 
Nilton Maia, 29 anos, admite ser 
um autodidata. Nâo por vontade 
própria: “É que não tive condi
ções de receber uma formação 
artística”. Natural de São José do 
Norte e um dos seis filhos de uma 
família muito pobre, Maia estu
dou pouco. As professoras só o 
passavam de ano porque ele dese
nhava muito bem.

Ainda não havia completado 20 
anos quando recebeu um prêmio 
num Salão do Jovem Artista com 
um entalhe em madeira. Daí em 
diante, não parou mais. Seu tra
balho foi reconhecido e diversos 
artistas o ajudaram. Hoje, a situ

ação financeira de Maia continua 
bastante ruim, mas nem a falta 
de dinheiro faz com que ele desis
ta de sua arte. Para esta repor
tagem, Marlies e Maia deram 
seus depoimentos.

MARLIES RITTER
“Comecei com a escultura no 

atelier de Astrid Linsenmayer. 
No princípio, foi difícil, pois os 
meus quatro filhos eram peque
nos.Não tinha um lugar definido 
para meu trabalho, nem horário: 
Aos poucos, fui me organizando e, 
hoje, passo três dias por semana 
trabalhando com o barro. Sei que 
existe muito preconceito em rela
ção a mulheres que, além de tu
do, resolvem trabalhar com arte.

“Eu mesma senti dificuldades 
em me assumir como artista, 
ainda mais que sou mãe de famí
lia e privilegiada em termos fi
nanceiros. Agora, no entanto, sei 
que a escultura em cerâmica é 
algo muito sério em minha vida. 
A minha situação, é claro, me dá 
a chance de poder modelar o que 
eu tenho bem lã dentro de mim 
sem nunca me preocupar se al
guém vai ou não comprar. Isso 
me dá uma grande sensação de 
liberdade.

As esculturas em madeira do gaúcho Mauro Fuke, vencedor 
da 3? Jovem Arte Sul-América/Brasilsul, no momento em 

exposição no MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), 
impressionam a quem as conhece. Pela forma, pela técnica, 
pelo forte apelo ao tato. Mauro é um dos artistas que vem se 
destacando em escultura, provando que o Estado continua a 
produzir bons nomes nesse gênero. Ele e mais cinco novos 

escultores (Vasco José de Souza, Marlies Ritter, Jamil, Nilton 
Maia e Alexandre Antunes) falam aqui sobre seu trabalho e as 

dificuldades encontradas.
ANGELA RAHDE

José do Norte. Foi ele o primeiro 
que me incentivou a desenhar. 
Comecei copiando o Tio Patinhas 
e, em seguida, criei uma história 
em quadrinhos sobre os pescado
res da região. Com 15 anos, vim 
para Porto Alegre com minha 
mãe e mais cinco irmãos. Uma 
professora me indicou o Centro 
Comunitário da Vila Ipiranga, 
onde davam aula de desenho.

“Cheguei lá e me matriculei 
num curso de entalhe em madei
ra. E depois ganhei o prêmio no 
Salão do Jovem Artista do Centro 
Comercial da Azenha. A premia- 
ção me deu oportunidade de co
nhecer muita gente boa e eu pas
sei a freqüentar os ateliers de 
Danúbio Gonçalves, Paulo Porcel- 
la, Glauco Pinto de Moraes.

“Na época, trabalhava como 
distribuidor de bebidas. Achava a 
vida muito parada e resolvi. par
tir para o Rio de Janeiro. Lá, fui 
para Parati e, de saída, me des
lumbrei. Fiquei conhecendo mui
tos artistas, como a Djanira. Em 
Parati, aluguei uma peça e mon
tei um atelier, onde passei a fa
zer esculturas de santos e tam
bém de figuras da região, que 
vendia para os turistas.

“Aprendí muito# com mestre

Leontino, que se dedicava à es
cultura primitiva usando um ca
nivete. Aí resolvi voltar para o 
Sul. Tive sérias dificuldades aqui 
pois, como o povo gaúcho, tam
bém o meio artístico é muito fe
chado. As barreiras são sempre 
fortes para quem está começando 
e ainda mais para quem não tem 
condições financeiras.

“Há cerca de quatro anos, lar- 
guei os outros serviços e passei a 
me dedicar só à arte. Muita gen
te, como Irineu Garcia e Gama, 
me ajudou e eu passei a estudar 
no Atelier Livre da Prefeitura, 
onde ganhei uma bolsa de um ano 
para trabalhar junto com o Vasco 
Prado. Isto foi em 1982. Desde en
tão, tenho participado de coleti
vas e de salões, trabalhando tam
bém com diversas galerias.

“Minhas esculturas são todas 
de caráter figurativo. Gosto de 
retratar corpos humanos, mulhe
res, rnaternidades, cabeças, São 
Francisco de Assis. Comecei com 
a madeira, depois passei para a 
pedra-sabão, o bronze e hoje es
tou na terracota. Não tenho forno, 
mas outros escultores me cedem 
os seus. Trabalho 24 horas por 
dia e ainda acho pouco. Dinheiro? 
Bem, dá para sobreviver”.

“Por exemplo, no último Salão 
de Cerâmica do MARGS, quando 
recebi o primeiro prêmio, fiz os 
objetos que formam uma mesa 
posta. Quando tive a idéia, fiquei 
me perguntando: por quê? Mais 
tarde, entendi que era mais uma 
mesa das tantas que arrumei na 
vida. Minha arte é isto aí, tem 
muito a ver com minha rotina di
ária.

“Falam mal da cerâmica. De 
fato, entre nós não existe uma 
boa cerâmica utilitária e a artís
tica ainda precisa andar muito. O 
problema é que ela é mal resol
vida, em escultura fica muito 
frágil. E a esmaltação também 
constitui uma dificuldade pois, 
muitas vezes, mata a forma. Por 
estes motivos, tenho grande preo
cupação com a técnica. Já fiz es

culturas em alumínio, mas sem
pre volto à argila. Eu amo a argi
la, ela é a nossa terra, está aí 
dando sopa. Quanto mais eu 
amasso barro, mais sei o quanto 
gosto e o quanto ainda preciso 
aprender com ele.

“O porquê da escultura? De 
certo eu a escolhi porque, como 
disse uma vez um crítico, “a 
forma existe até no escuro”. E, 
para mim, o poder pegar e sentir 
com os dedos é fundamental. A 
forma é um desafio, quando sai 
boa mesmo, ela fala, conta horro
res e a gente pode andar ao seu 
redor e sempre ouvir mais dela”.

NILTON MAIA
“Quando tinha dez anos, conhe

cí um desenhista publicitário que 
trabalhava na prefeitura de São

Forte apelo 

ao tato 

nos objetos 

de Fuke

1 Maior problema 

está em 

conseguir 

mercado
A advertência de “não tocar nas 

x\peças” de nenhuma forma se 
aplica às esculturas de Mauro 
Fuke, 22 anos, estudante do 
Instituto de Artes da UFRGS. Isto 
pode ser verificado pelas suas 
três caixas em madeira, barbante 
e couro, que receberam o 
primeiro prêmio da 3? Jovem 
Arte Sul-América/Brasilsul e que 
se encontram expostas no 
MARGS. As peças superam a

■pve todos os gêneros artísticos, 
l-/é a escultura que enfrenta as 
maiores dificuldades com 
mercado. Mesmo os artistas 
novos sabem que há necessidade 
de recorrer às galérias de São 
Paulo e Rio de Janeiro para 
poder sobreviver. Outra 
alternativa encontra-se na 
realização de múltiplos, tornando 
a escultura mais acessível a umnXn .,1



tamoern ao tato, a um jogo ae 
montar e desmontar, excitando a 
curiosidade do espectador a 
tentar descobrir o existente no 
seu interior e o que encaixa no 
quê.
Na sua aparência orgânica, as 
caixas de Fuke sugerem 
entranhas ou raízes. Alguém até 
já lhe falou em “apelo 
ecológico”, mas o artista nega: 
“se existe qualquer intenção 
desse tipo, é inconsciente”. Por 
outro lado, admite o propósito de 
fazer objetos manipuláveis pelas 
pessoas. Mesmo agora, quando 
abandonam o formato de caixa, 
suas novas esculturas mantêm a 
característica de “jogo”.
Antes de partir para a produção 
artística, Mauro Fuke 
trabalhava com artesanato em 
couro, madeira e metal. Fazia 
caixas, porta-jóias, até que 
abandonou o sentido utilitário, 
passando a elaborar peças 
estéticas. Foi em 1982 que isto 
aconteceu e, logo, ele expôs no 
Instituto de Artes ao receber o 
prêmio de escultura no 12 Salão 
Arte Universitária. No momento, 
ele prepara 20 trabalhos para sua 
primeira individual, em agosto, 
na galeria Tina Presser.
A rotina de produção de Fuke é 
bem diversa da de outros 
artistas. Na verdade, não há 
rotina. Num pequeno quarto de 
sua casa (ele mora com a 
família), realiza ao mesmo tempo 
diversas esculturas. “Começo 
uma. Depois largo, passo para 
outra, volto após para a primeira. 
Não há pressa”, explica ele. 
Afirma também não enfrentar 
problemas com falta de material 
pois aproveita até pedaços de 
madeira encontrados na rua ou 
em obras. “Acho que nunca vou 
pensar em realizar coisas com 
material difícil de encontrar. Eu 
uso de tudo — ossos de galinha, 
sementes, cordões, pedaços de 
couro. Além disso, meus 
trabalhos são pequenos”.
Mauro Fuke não consegue 
identificar uma influência mais 
forte nas suas esculturas. Mas 
pensa que existe uma 
característica oriental (“a carga 
genética sempre pesa”) e 
também algo primitivo (“tipo 
arte africana ou de nossos 
índios”) nos objetos. No entanto, 
nada é feito de modo 
coavencional, o que já levou 
certos professores a “torcerem o 
nariz” diante dos mesmos. 
Satisfeito com o resultado obtido 
no Salão Sul-América e com a 
conseqüente possibilidade de 
abertura do mercado, o novo 
escultor começa a ter a 
preocupação de todo artista: 
“Sinto até medo quando penso em 
sobreviver só de arte”.

mcuia.
Jamil Luís Clementel Fraga, 25 

anos, começou a trabalharem 
arte em 1978, atuando como 
auxiliar no atelier de Vasco 
Prado. Em fins de 1980, passou a 
produzir suas próprias esculturas 
e, no ano passado, resolveu 
entrar no mercado, através da 
galeria Singular. Agora, acha que 
a situação está mais difícil: “É 
reflexo da crise”.

O jovem escultor, que vive com 
a família e só se dedica à sua 
arte, classifica como “perigoso” 
o esquema de mercado. “Muitos 
artistas, para poderem se 
manter, acabam entrando num 
processo puramente comercial. 
Produzem apenas para vender e 
não se preocupam em evoluir, em 
buscar novas propostas. Por 
isso, acho que o ideal é ter uma 
profissão paralela, que garanta o 
respaldo financeiro”.

Já Alexandre Antunes, 22 anos, 
que executa esculturas abstratas 
em resina de poliéster, não 
concorda com esta idéia. “Um 
artista precisa se dedicar' 
integralmente ao seu trabalho. 
Esta história de meio turno não 
funciona”, comenta ele, que, 
desde 1981, trabalha no atelier de 
seu primo, o escultor Irineu 
Garcia.

Mas ambos recorrem a um 
mesmo expediente para poder 
baratear as suas peças: os 
múltiplos que, no entanto, são 
impossíveis de executar em 
certos materiais, como madeira, 
mármore e terracota. Os 
múltiplos, em geral, são 
utilizados para esculturas em 
metal. Nesse ponto, nova 
dificuldade — a falta de fundições 
para objetos artísticos no Rio 
Grande do Sul.

Jamil, que realiza esculturas 
em bronze e terracota no 
momento, utiliza os serviços de 

| uma fundição em Santa Catarina. 
Outro escultor. Vasco José de 
Souza, 39 anos, também se queixa 
do mesmo problema: “o trabalho 
das fundições não é satisfatório. 
Elas, às vezes, quebramos 
moldes, mandam os objetos com 
defeitos que nem sempre podem 
ser corrigidos no polimento”.

Vasco iniciou há mais tempo 
que os demais: em 1968, quando 
participou do 3? Salão 

| Universitário. Lembra que, na 
época, aproveitou um poste de luz 
que estava jogado em frente à 
sua casa e fez dez esculturas em 
cerne. “Uma madeira ótima para 
o uso”, diz ele. O artista, que 
ficou parado durante anos e que, 
em dezembro passado, voltou a 

■ produzir escultura figurativa com 
\. forte influência africana, lamenta 

o desmatamento feito sem 
qualquer regra.

Fuke prepara as peças para sua primeira individual

Mesmo nao gostando do rótulo, Maia admite ser autodidataJamil: " Fazer múltiplos é um modo de se tornar acessível'

Marlies: " A cerâmica é um material difícil de ser resolvido Nas esculturas de Vasco, a influencia africanista
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A Jovem Arte do Sul
Ana Araújo, Ana Carvalho, 
Anésio Cavalheiro, Ângela 
Penazoza, Antônio Viana, os 
premiados Basso, Ben Hur, 
Berenice Laks, Clarice Jae- 
ger, Cyn Vasconcelos, Cláu
dia Stern, Cyro, Dalmiro, 
Daniel Marques, Denise Coe
lho, os premiados Edson Pe
reira, Dunia Temperani, Ja- 
cobs, Jone Araújo, Krauz, 
Maria dos Santos, Mauro 
Fuke, Quintana, Raul César 
e Yen Yordi, além dos não 
premiados Eds, Eduardo Vi
eira da Cunha, Elisa Tessler, 
Eurico Salis, Flávía Duzzo, 
Gastão Gheur Neto, Guana
bara, Ilka Portes, Madeira, 
Jane Bordin, Jo Vigiano, Jo
ão Oltbio, Jucineide Giulian, 
Kella Santos, Lacy Adamy, 
Leide Schwambach, Nelide, 
Maristela Salvatori, Marly 
Araújo, Marisa Scopel, Mau
ro Magnabôco, Milton Wur- 
dig, Mirela Bolognlnt, Neri 
Rosa, Odilon Oliveira, Ro
naldo Kiel, Rosvita, Circe 
Saldanha, Solange Fontes, 
Tatiana Pinto e Wolmar, 
tendo anotado, em menor ni- 
vel, mais cinquenta nomes 
face aos cinqüenta de maior 
destaque entre as esculturas, 
pinturas, gravuras, dese
nhos, fotos, propostas e co
lagem. Representativa é es
sa mostra regional do Sul 
Brasileiro de gente nova e 
não premiada nos prèlios an
teriores dessa sugestiva mos
tra da 3a Jovem Arte Sul 
América Brasil Sul, promoyi- 
da pelos três Estados meri
dionais.

terraço aberto com a propos
ta. Passamos várias horas 
verificando os mostruários 
da 3a Jovem Arte Sul Amé- 
rica-Brasil Sul. Apreciamos 
a sala dos premiados, a cuja 
frente está Mauro Fuke com 
Vichita Faus, exemplar em 
suas três esculturas, seguido 
por Carlos Krauz com audi
ovisual, Maria Ivone dos 
Santos com gravura, Leide 
Schwambach com desenho, 
Ben Hur Chotguis com escul
tura, Dunia Temperani Pe
reira com desenho, todos ele 
do RS e Raul Silva, Leila 
Pugnaloni e Adalberto Bas
so, do Paraná (escultura), 
José da Silva, de Santa Ca
tarina, com desenho, José 
Silveira (pintura), Jone 
Araújo com fotografia, Edu- 
ar Quintana (desenho) e 
Carlos Krauz (colagem). 
Glória Yen Aordi (pintura), 
Berenice Laks (colagem), 
Edson Pereira (gravura e 
Joaquim Vigiano (fotogra
fia), todos esses do RS.

A galeria central de três 
naves tem as duas laterais 
liberadas para a mostra, só 
permanecendo a central com 
as esculturas do acervo do 
Margs. As duas salas de 
gravura foram também libe
radas para os concorrentes, 
bem como a sala da fotogra-
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Expressivo e elogiável é a 
promoção da terceira e cí
clica mostra pelos Governos 
do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, em rodí
zio cuja vez e hora tem lu
gar em Porto Alegre, atra
vés do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. As seleções 
tiveram lugar em Curitiba. 
Florianópolis e Porto Alegre, 
o certame tendo o patrocínio 
da Sul América Seguros.

O júri da seleção e premi- 
ação foi de três membros, 
um de cada Estado concor
rente, sendo eles Ronald 
Yves Simon, Sílvio Pleticos e 
Plínio Bernhardt.

O Paraná concorreu com 
trezentos trabalhos de cem 
artistas plásticos, sendo se
lecionados cento e sete obras 
de cinqüenta e seis artistas. 
Santa Catarina apresentou 
cento e quarenta e dois tra
balhos de quarenta e cinco 
concorrentes, tendo selecio
nadas cinqüenta e quatro 
obras de trinta artistas. O 
Rio Grande do Sul teve 476 
trabalhos de 160 concorren
tes, sendo selecionadas 244 
obras de 118 artistas.

Globalmente concorreram 
918 trabalhos de 305 artistas 
e foram escolhidos só 405 
obras de 194 artistas.

Dezoito foram os concor
rentes premiados, os quais 
ocupam um salão dos seis 
recintos fechados, mais o

fia.
Um catálogo completo 

ilustrado com as obras pre
miadas é o nosso roteiro pa
ra os destaques em nossa 
verificação. Chamaram a 
nossa atenção trabalhos de
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Os objetos de Fuke são 

um prêmio aos curiosos
4
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ti^ZlZr dmcll definlr qual é a revela<*o entre os ar-
' deÍ983 A ^ retrosPectlva artes plásticas
: t i!!» A Mauro Fake e suas peças de madeira se consti- 1 

tue™ mals estimulante demonstração de que 
revitaliza seu panorama artístico.
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| zanf entretf 4 um conjunto de peças que desli-
2 JaUJ ®ntre sil sobem, descem, rolam. Além da madeira 
í nidad°samente lixada até adquirir um toque suave epi- 
I dermico, Fuke utiliza pedrinhas, barbante, sementes
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