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"VIAJANDO"

Artista plástico JOSÉ CARLOS MOURA
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m pouco da vivên
cia acumulada du
rante o período

que viveu na Europa é o 
que José Carlos Moura 
pretende transmitir atra
vés da mostra denomi
nada “Viajando”, que 
inaugura hoje, às
20h3ümin, no Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul. Conhecido através
da gravura e desenho, de materiais coletados
este artista gaúcho ex- que foram incluídos nes-
poe agora uma série de ta série composta por 24 
técnicas mistas e fotos, trabalhos.
São trabalhos iniciados Cada um deles tem 
em Mannhein, cidade a- formato de janelas, on- 
lemã, onde viveu duran- de aparecem as cárac- 
te mais de um ano. teristicas de cada cida- 

Deixando de lado suas de, demarcando os as- 
gravuras em relevo, que pectos de Mannheim, 
desenvolve há 10.anos, Paris, Londres, Tanger 
Moura realizou um tra- Barcelona, Roma, Flo- 
balho onde utiliza técni- rença, Lisboa e Amster- 
cas como: grafite, aqua- dam. A mostra é comple 
rela e colagem. São mentada por 28 fotos co 
uma especie de registro loridas, obtidas pelo ar 
das cidades que visitou, tista, onde também cap 
Assim estão presentes: ta aspectos da Europa 
penas de pássaros, tic- A exposição permanece 
ket do metro, detalhes aberta à visitação até 5 
de mapas, folhas de ár- de setembro, de terça a 
vores e outras espécies domingo, das lOh às 17h.

u Moura expõe a 

série “Viajando”
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Desenho / colagem de J. C. Moura.
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0 movimento da noite de terça 

- feira girou em tòrno de dois 
"vemissages”: um no Museu de. 
Arte do RS e outro na Casa Mas- 
son. No primeiro, quem mos
trava seus trabalhos era José 
Carlos Moura, numa nova fase, 
cheia de recordações de viagens 
em quadros bem compostos. Do
na Isolda Paes, Sônia Kramer, 
Vera (2) Grimberg, Décio e Tina 
(3) Presser, Hilda Mattos, Tunu- 
ca, Otávio Pereira, Vera Didonet 
entre os que estiveram no Mu
seu.
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José Carlos Moura

• As impressões de uma viagem além - Atlântico, 
foram traduzidas por José Carlos Moura nestes novos 

trabalhos que, a partir de hoje estarão à mostra no 
MARGS. No catálogo, em epígrafe, uma citação de 

Mário Quintana: "Viajar é mudar a paisagem da nossa 
solidão".
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Moura apreseuía 24 

desenhos: Europap>-

u registrar cadaBuscando
das cidades que visitou.i

uma
Moura reproduz a passagem 
do metrô, penas de pássaros, 
folhas das árvores, detalhes 

24 desenhos

sé Caries Moura estão sen- 
r+Sn do apresentados desde terça - 

feira a,>té cinco de setembro 
O no Museu de Arte do Jg£ 

Grande do Sul. A mostia,
. “Viajando’', pretende trans- 

de sua vi

de mapas nos 
onde há uma fusão de grafi
te, aquarela e colagem. Ci
dades como Paris, Londres. 
Tanger. Barcelona, Boina, 
Florença. Lisboa e Amster
dã são expostas por Jose 
Carlos Moura de terças e 
domingos das 10 às 17 ho-

(SJ mitir um pouco 
vencia acumulada durante 
sua estada na Europa. Para 
surpresa- de todos, 
não exibe, agora, seus co
nhecidos relevos que vem 
criando há 10 anos.

Moura

ras.
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vernissages
Tedesco, Lia (8) Nunes Vieira, 
Glorinha (9) Corbetta, Laurinha 
(10) Almeida, Ilka (11) Babot Mi
randa, casal Alécio Ughini, Mar
ta Mansur de Souza. O jovem 
pintor José Antônio Rocha, que 
comentava da receptividade que 
suas aquarelas vêm obtendo em 
São Paulo, breve inaugura ateliê 
e galeria.

O Sr. Floriano Marins (12) era 
muito cumprimentado pelo su
cesso da mostra e contava que 
também Caxias do Sul terá, a 
partir do dia 23, uma Galeria de 
Arte Masson sob a liderança do 
jornalista Paulo Gargioni. E, pa
ra inaugurar, promove coletiva 
com 17 nomes de importância 
das artes plásticas. Entre os rela
cionados, Carlos Scliar, Pietrina 
Checcacci, Fukushima, Glauco 
Pinto de Moraes, Antônio Maia e 
Eduardo Cruz.
rr fs

O movimento da noite de terça 
- feira girou em torno de dois 
“vemissages”: jim no Museu de 

,Arte do RS e outro na Casa Mas
son. No primeiro, quem mos
trava seus trabalhos era .José 
Carlos Moura, numa nova fase, 
'cheia de recordações de viagens 
em quadros bem compostos. Do
na Isolda Paes, Sônia Kramer, 
Vera (2) Grimberg, Décio e Tina
(3) Presser, Hilda Mattos, Tunu- 
ca, Otávio Pereira, Vera Didonet 
entre os que estiveram no Mu
seu.

Na Galeria da Masson, Sidney
(4) de Alencastro Guimarães e 
Iracema (5) Reis Nonennmacher 
recebiam junto com o *pintor 
alagoano Satyro (6) Marques — 
telas bonitas, clima de sonho, 
transparências. Os drinques fo
ram servidos para Maryur (7)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

ASSESSOR IA. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

JORNAIS LOCAIS JORNAIS NACIONAIS

Q CORREIO DO POVO 

FOLHA DA TARDE 

H J0RNAL DO COMÉRCIO 
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□ JORNAL DO BPASIL 

O GLOBO 

QESTADO DE SÃO PAULO 

[ |GAZETA MERCANTIL 

QJORNAL DA TARDE 
□FOLHA DE SÃO PAULO

□

Dois artistas, duas viagens
Existe um ponto de conta

to entre duas individuais 
que acontecem, simultanea
mente, no MARGS. São dois 
artistas gaúchos que apre
sentam como produto final, 
trabalhos inspirados em vi
agens. José Carlos Moura, 
viveu durante um ano na 
Europa, visitando inúmeras 
cidades. Isso deu origem à 
série “Viajando...” integra
da por desenhos / colagens 
onde utilizou souvenirs cole
tados nas duas andanças. 
Trata - se de um trabalho 
que foge a linha desenvolvi
da por este artista. Utili
zando recortes de revistas, 
passagens de metrô, repro
duções, xerografias e outros 
achados, refaz seu roteiro 
sentimental, aliado ao dese
nho de características qua
se infantil. A série é uma 
interpretação pessoal, onde 
Moura coloca muito do que 
sentiu, funcionando como 
uma brincadeira que des
perta curiosidade e demons
tra o exercício de paciência 
do autor. Ao lado, ainda e- 
xistem fotografias tiradâs 
pelo artista, destacáveis pe
lo bom acabamento dos la
boratórios europeus.

Ao contrário de Moura, o 
trabalho de Paulo Amaral 
apesar de ter sido inspirado 
por uma viagem, não foge a 
linha tradicional do artista. 
Com “Cidades Mineiras” 
ele simplesmente prossegue 
a explorar detalhes de pré-

Fachada de Ouro
Preto, por Paulo 

Amaral
Roma, segundo J.C. Moura

dios seculares a partir de de seu trabalho em 10 anos 28 fotos; Ano produção: 
fotografias. Após ocupar- de carreira. O conjunto de 1982; Preços: de Cr$ 
se com arquitetura porto - quadros de grandes dimen- 16.800,00 a Cr$ 33.600,00; Lo- 
alegrense encontrou em di- sões, mais do que a preocu- cal 
versas cidades de Minas paçáo com a documentação RGS, até 5 de setembro. 
Gerais o motivo que desen- arquitetônica, procura de
volve em suas pinturas e senvolver o espectador pe- nica: pintura e aquarela; N° 
aquarelas dentro de uma las características decora- trabalhos: 31. Ano Pro- 
concepção bastante pessoal, tivas(DP). duçáo: 1982 . Preços: de Cr?
com cores suaves. Ao mes- JOSÉ CARLOS MOURA: 50 mil a Cr? 90 mil; Local - 
mo tempo aproveita para Técnica: desenho / cola- Museu de Arte do RGS, até 
fazer um painel da evolução gem; N° trabalhos 25 mais 22 de agosto.

Museu de Arte do

PAULO AMARAL - Téc-
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um pouco da vivên
cia acumulada du
rante o período 

que viveu na Europa é o 
que José Carlos Moura 
pretende transmitir atra
vés da mostra denomi
nada “Viajando”, 
inaugura hoje, 
20h30min, no Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul. Conhecido através 
da gravura e desenho, 
este artista gaúcho

Moura expõe a 

série “Viajando”que
à s

de materiais coletados 
- , . que foram incluídos nes-

poe agora uma serie de ta série composta por 24 
técnicas mistas e fotos, trabalhos 
Sao trabalhos iniciados Cada um deles tem 
em Mannhein, cidade a- formato de janelas, on- 
lema, onde viveu duran- de aparecem as carac- 
te mais de um ano. teristicas de cada cida- 

Deixando de lado suas de, demarcando os as- 
gravuras em relevo, que pectos de Mannheim, 
desenvolve ha 10 anos, Paris, Londres, Tanger 
Moura realizou um tra- Barcelona, Roma, Flo- 
balho onde utiliza técni- rença, Lisboa e Amster- 
cas como: grafite, aqua- dam. A mostra é comple- 
rela e colagem. São mentada por 28 fotos 
uma especie de registro loridas, obtidas pelo ar- 
das cidades que visitou, tista, onde também cap- 
Assim estão presentes: ta aspectos da Europa, 
penas de passaros, tic- A exposição permanece 
ket do metro, detalhes aberta à visitação até 5 
de mapas, folhas de ar- de setembro, de terça a 
vores e outras espécies domingo, das lOh às 17h.
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Desenho / colagem de J. C. Moura.
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