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Tiveram a orientação dos artistas plásticos 

llirela Bolognini e Roberto Cidade
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DÉCIO PRESSER Folha daTarde—ARTES
Individuais de gaúchos 

e mostra de presidiários
Trés individuais de artis- — ™

tas gaúcfiòs e uma coletiva 
reunindo trabalhos de presi- 
diários formam o conjunto 
de exposições que serão 
inauguradas hoje. Vasco

_ Clara Pechansky e
—o Carlos Henz estarão 

dese- 
, res-

Prado, 
Joào (

nhos e técnicas mistas 
pectivamente, enquanto 
que pintura é a técnica de
senvolvida pelos sentencia
dos.

Trinta desenhos a lápis - 
cera e tinta de impressão e 
seis esculturas em bronze, 
de tamanho médio, com
põem a individual que Vas
co Prado apresenta a partir 
das 20h 30min, na Masson 
Galeria de Arte. Com 68 
anos, mais de 40 dedicados 
à carreira artística, Vasco 
é um dos gaúchos que des
fruta de prestigio nacional 
e até no exterior.

Cavalos e figuras são os 
temas desenvolvidos nesta 
nova mostra, como em 
inúmeras outras realizadas 
pelo artista. Manuel An- 
tonio Barata assina a apre
sentação e destaca que

“nos desenhos, as tonalida
des — o azul cépia e seus 
efeitos, a contrastar com os 
escuros ou com cores fortes 
mais localizadas — fazem 
emergir a densa exuberân
cia das formas e o sentido 
das motivações, num belis- 
simo contraponto ou jogo 
de tensões, acentuadamen- 
te sensual’’...

“Re / Visões: Mitos, Me
dos e Sonhos” denomina- 
se a série de desenhos que 
Clara Pechansky apresen
ta, a partir das 20h, na Sin
gular. Integrante do Grupo 
“4 x 4”, Clara iniciou sua 
carreira em 1959. Após 
uma interrupção de vários 
anos, ela retornou em 1977, 
sempre fiel aos seus temas: 
crianças e mães.

Com “Re / Visões” ela se 
propõe a re - investigar as 
fantasias e os sonhos das 
crianças. Segundo Cyro 
Martins, responsável pela a- 
presentação: “Clara Pe
chansky, nesta série de de

senhos, interpretou as an
siedades coletivas da nossa 
época, o fundo unânime de 
pavor que nos solidariza. 
Porém só o conseguiu pelo 
fascínio de sua arte, pelo 
universo da comunicação 
alusiva ao sentimento poé
tico”.

Representando a nova 
geração, João Carlos Henz 
expõe uma nova série de 
técnicas mistas denomi
nada “Pontos de Luz, Para 
Atravessar o Aceano”, na 
Galeria do Clube do 
Comércio. Autodidata, 
Henz iniciou sua carreira 
na primeira metade da dé
cada passada e, após expe
riências no desenho, optou 
pela fusão do desenho / co
lagem, linha que vem de
senvolvendo em composi
ções marcadas pelo fantás
tico.

A última exposição pro
gramada para hoje aconte
ce ás I8h 30min no Museu 
de Arte do Rio Grande do

Sul e tem caráter didático / 
cultural. Manifestação Ar
tística do Presidiário deno
mina - se a mostra onde es
tão reunidas 30 pinturas 
realizadas por internos do 
Presídio Central de Porto 
Alegre.

Com apoio dos artistas 
plásticos, Roberto Cidade e 
Mirela Bolo^nini, que fo
ram ao Presidio orientar o 
trabalho, a Secretaria de 
Justiça proporcionou o in
centivo à criatividade dos a- 
penados, funcionando como 
uma espécie de terapia, pa
ra atingir a ressocializa- 
çáo.

Os temas abordados são 
variados, abrangendo des- * 
de a natureza até a inter
pretação da realidade atra
vés das grades de uma pri
são. Predomina, no entan
to, a representação de'co
mo o presidiário vê e se 
sente em relação ao contex
to social, do qual ele está 
afastado.

Desenho de Ciara Pechensky
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Exposições I

FRANCISCO BRILHAN-
Banco de Boston 

(Andradas, 1250) — Tradi
cional pintor porto - ale- 
grense mostra oleos sobre 

Itela. Das lOh às I6h 
jSOmin.
|0S NOVOS - Galeria Yá- 
ifzigi (10° andar da Malcon) 
I - Mostra reúne desenhos, 
|pinturas e esculturas de 
I novos artistas gaúchos. 

' fPela manhã, tarde e noi-
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|CARLOS PASQUETTI -
IGaleria Tina Presser 
gKPaulino Teixeira, 35). Ar- 
^tista gaúcho apresenta 22 
Idesenhos produzidos em 

Chicago e Porto Alegre. 
^Das lOh às 12h e das 14h 

às 20h.
CARMEN MORALLES E 
TERESA POESTER -

|Espaço IAB (Annes Dias, 
166). Duas jovens artistas 
formadas pelo IA - 
UFRGS apresentam dese
nhos recentes. Durante 
todo dia.

[IARA DOLORES - Bele- 
leu Restaurante (Av. In
dependência, 1060 - al- 

ptos). Outra jovem artista 
I porto - alegrense que apre

senta em sua primeira 
1 individual uma série de 
Idesenhos. Ao meio - dia e 
|à noite.

RUI VARELLA E LUIZ 
GOLTZ —~l\luseu de Arte 

Ido RGS (Praça da Alfàn- 
IdeçaJ — Dois fotógrafos 
pgauchos apresentam a 
pmostra denominada 
| “Contraste”, onde o tema 

•é o balé. De terça à do- 
jmlngo, das lóh as 17h.

PIETRINA CHECCACCI 
| -Cambona Centro de Ar- 
Éfte (D. Laura, 204) — Artis

ta -italiana, radicada no 
Rio, expõe pinturas, es
culturas e técnicas mistas 
de pqueno porte. Das 9h 

1 às 12h e das 14h às 19h.

I
1

gas, 65) — Artista gaúcha 
expõe uma série de dese
nhos tendo por tema o nu 
feminino. Das 14 às I8h. 
MOSTRA DE LITOGRA
FIAS - Centro Municipal 
de Cultura (Av. Érico Ve
ríssimo) — Os seleciona
dos e premiados no 3o 
Concurso IGEL de Litos, 
expõem seus trabalhos. 
Duranta todo dia.
FRANCA TADDEI - Bu- 
reau de Cultura (Hotel 
Embaixador) 
radicada em Porto Alegre 
expõe pinturas tendo co
mo tema a natureza. Du
rante todo dia.
PINTANDO POR PIN
TAR
(Praça Conde de Porto 
Alegre). Mostra reúne se
is pessoas que pintam na§ 
horas vagas, aparecendo 
com destaque o nome de 
Roberto Pimentel, diretor 
do MARGS. A partir das 
20h.
ISOLDY BECKER - As
sociação Leopoldina Ju
venil (Rua Félix da 
Cunha) — Expõe uma sé
rie de entalhes em madei
ra com motivos diversos. 
Das 15hàs 20h.

.COLETIVA DA CASA DO
ARTISTA - Museu de Ar
te do~RGg (Praca da Al
fândega) - A Casa do Ar
tista Plástico Rio - Gran-I 
dense promove uma cole-jl 
tiva reunindo trabalhos de 
seus associados. São cer
ca de 70 obras. Das lOh às 
17h.
TAPEÇARIA

si

Saguão 
da Assembléia (Praça da 
Matriz) — As alunas do
curso de Telma Cademar- 
tori realizam sua expo-f 
slçáo anual com trabalhos ff 
em tecelagem e tapeçari-I 
a. Durante todo o dia. 
ACADEMIA WAMOSY - 
Salamandra. Galeria de 
Arte (Luciana de Abreu, 1 
57) — Esta academia de 
artes e letras promove co- a 
letiva onde estão traba-f 
lhos de 14 artistas em 
técnicas diversas. Das lOh 
àsl2hedas 14h às 20h.
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
- Galeria Açorianos 
(EPATUR - Travessa do 
Carmo) Tapeceiro gaúcho í 
apresenta uma nova série 
de trabalhos dentro da li
nha decorativa e com mo
tivos geométricos. Horá
rio comercial.

I Artista Espaço NO lança livro
Durante dois anos e quatro meses o Espaço 

NO existiu em Porto Alegre como um Centro 
Alternativo de Cultura de cnde foram irradiadas 
manifestações nas mais variadas áreas, artes 
plásticas, música, teatro e literatura. Este ano o 
grupo resolveu encerrar atividades, concluindo 
mais um dos inúmeros movimentos cíclicos 
que acontecem na capital gaúcha. Desta vez, 
houve a preocupação em deixar documentado o 
que foi realizado pelo Espaço NO durante sua 
curta existência.

Hoje às 19h. no Espaço Livros & Artes, no 
IAB, estará sendo lançado o livro "Espaço NO
— Eventos e Artistas Atuantes__________
Trata - se de uma edição patrocinada pela 
FUNARTE que reproduz através de textos e fo
tos um pouco do que foi efetuado pelo grupo, 
além de currículos de seus integrantes: Vera 
Chaves Barcellos, Milton Kurtz, Mario Ronhelt,

Cris Virgano, Ana Torrano, Regina Coeli, Teimo 
Lanes, Carlos Wladimirski, Rogério Nazari.

No volume está documentado a postura de 
vanguarda do Espaço NO, segundo os que atua
ram; "é antes de tudo uma atividade de desco
berta de potenciais no meio em que vivemos ou 
em nós mesmos. Para que isso ocorra, é neces
sário mexer nos valores acadêmicos e formular 
um novo vocabulário artístico coerente com a 
nossa época, discutindo processos, métodos,- 
linguagem renovadores".

Com fotos em cores e preto e branco, o livro 
mostra aspectos do trabalho desenvolvido pelos 
artistas componentes do NO. bem como os de 
outros Estados que trouxeram sua contribuição, 
creditando confiança na proposta. O livro estará 
sendo vendido no local ao preço de Cr$ 
1.000,00.

Agua na Boca

1979 / 1982".
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AMARILLI LICHT - Ate
Her Arte 65 (Padre Cha-
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O talento incomum de! 

quatro presidiários 1<
-o
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é mais fácil criticar o que se 
passa lá fora. E, por isso. os 
meus 18 quadros mostram 
imagens mutiladas, tristes. 
É uma dimensão social de

A partir de hoje, o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul está mostrando 

ao público o trabalho-revelação de 
quatro artistas-presidiários do 

Presídio Central: são 30 obras-primas 
carregadas de sentimento e 

criatividade. As telas (são pinturas 
a óleo) também estão à venda.

meiro. ele aparece acorren
tado, de cabeça baixa e acos
sado pelo sentimento de cul
pa; no segundo quadro, o ho
mem está arrebentando a 
corrente; e no último, total- como vejo o mundo atual”, 
mente liberto, ele voa nas Os outros quadros, são de 

Marco Antônio Dilemburgo. 
Mas ele já está em liberdade

nuvens.
Mas o que é liberdade para 

eles? Todos dão risadas. É condicional. Nos seus qua- 
uma questão difícil de res- dros, muita esperança, figu- 
ponder quando se está num ras alegres, coloridas - 
cárcere. E, com simplicida- muito vermelho demons- 
de, eles apenas dizem: “É tu- trando vitalidade e força de 
do. É a vida, é o direito viver, 
demo vimentar-se , de 
expressar-se”, 
cenas que normalmente se 
vêem num presídio, de vio
lências e ódio. eles querem 
transmitir outra imagem.

mesmo admite sentir no 
presídio:

“A minha solidão é muito 
grande e a pintura me fez 
bem, porque consegui exte- 
riorizar as coisas boas que 
tenho dentro de mim. e a 
agressividade que está conti
da”.

Uma exposição inédita co
meça hoje no Margs. sao~5D 
pinturas a óleo feitas por
quatro presidiários. Os te
mas são os mais diversos: 
desde figuras inspiradas no 
Papa João Paulo II até pai
sagens tristes, solitárias, 
que demonstram o sentimen
to de um ser humano encar
cerado. E apenas um dos 
artistas-presidiários, Rober
to Marroche da Silveira, es
tudou arte antes de ser pre
so. Os outro três só inicia
ram suas atividades artísti
cas no atelier do Presídio 
Central, como terapia ocu- 
pacional. Os resultados fo
ram excelentes. Além de 
proporcionar uma maior 
tranqüilidade emocional pa
ra eles, os quadros são muito 
bonitos, assim mesmo como 
estão, fixados em molduras 
rústicas, feitas também pe
los presos.

Um dos expositores, Antô
nio Miguel Bock da Fonseca, 
de 28 anos, está preso por as
salto há trés anos. E ainda 
tem mais quatro anos de pe
na para cumprir. Os seus no
ve quadros que estão expos
tos a partir de hoje, no 
Margs, tentam retratar sua 
carência afetiva, como ele

As obras estarão a venda
Quanto às durante a exposição. O preço 

mínimo de cada uma é de
Cr$ 15 mil e o máximo, Cr$ 30 
mil. Segundo o diretor do 
presídio, João Alberto de Mi
randa Gubert, a renda será 

Calmos e tranqüilos, falam revertida para os próprios 
de seus trabalhos e do que presos, em material, tintas e 
representam. Segundo Ser- pincéis. A decisão foi deles 
gio, durante o tempo que fi- mesmo e não existiu nenhum 
car no presidio, tentara critério de escolha. Eles se 
dedicar-se cada vez mais à

Antônio Miguel acredita 
que esta exposição no Margs 
“será uma oportunidade de 
mostrar à sociedade que pre
sos não são pessoas diferen
tes das outras. São apenas 
homens que um dia erraram 
e que estão pagando suas 
culpas com sofrimento e dor. 
Será a forma de modificar a 
nossa imagem para uma so
ciedade que normalemnte 
nos repudia”.

As 18 telas de Roberto Marroche "mostram imagens mu
tiladas, tristes, numa dimensão social do mundo de hoje", 
diz ele

reuniram apenas porque 
gostam de pintar. E todos os 
trabalhos que fizeram (e gos- 

Também o uruguaio Ro- taram) estão expostos no 
berto Marroche Silveira Margs, a partir de hoje. 
acredita que. depois desta 
exposição, a sociedade olha- 
rá para os presos com outros 
olhos: “E uma forma de mu
dar a mentalidade antiga de 
que presos são maus e que
rem o mal dos outros”. Ele 
está no Presídio Central por 
furto e assalto. É uruguaio, 
formado em Arquitetura, 
proprietário de uma fábrica 
de cerâmica no Uruguai e 
diz que parou no Presídio 
porque sofreu uma depres
são emocional muito forte.

pintura, aperfeiçoando-se 
para novas exposições.

Sibila Rocha

Os quatro concordam que 
o principal motivo de sua ar
te é funcionar como terapia, 
“pois podemos colocar para 
fora todas as coisas que es
tão nos amargurando”. Sér
gio Pacheco, por exemplo, 
tem 22 anos e ainda mais 18 
de pena para cumprir. Ele 
está preso por homicídio e is
so já faz um ano. Os trés qua
dros que está expondo mos
tram a seqüència de liberta
ção de um homem: no pri-

— Mas estou me recupe
rando aqui. Daqui de dentro,

«
4

Antônio 
Miguel 

quer mostrar 
à sociedade.

com sua 
arte,

"que os 
presos

são
apenas 
homens 
comuns 

que um dia 
erraram"

t Do preso Sérgio Pacheco, o 
MARGS expõe a seqüència de li
bertação de um homem em três 
quadros (o da foto é o primeiro)

2 H - /
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Secretário Celestino Goulart, Liana Moeller 
e Luís Inácio Medeiros

A arte dos 

presidiários
O secretário Celestino 

Goulart recebia, juntamente 
com os demais dirigentes da 
Secretaria da Justiça, na 
abertura da exposição
Manifestações Artísticas do
JPresidlário que aconteceu
na noite de ter ca. A coleção 
dos trabalhos em exposição, 
contando com a orientação 
dos artistas Mirela Bolognini 
e Roberto Cidade e a partici
pação da Chico Lisboa, está 
instalada num dos salões do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul e a afluência de vi
sitantes lotava o local na noi
te de abertura.

Liana Moeller, Roberto Ci
dade, Liana Timm, Rubens 
Rosek entre os que estive
ram lá conhecendo as mani
festações artísticas dos pre
sidiários. Durante as conver
sas do acontecimento, o se
cretário Celestino Goulart 
comentou a satisfação de al
guns dos artistas que expu
nham ao saber da realização 
da mostra. O escultor Bez 
Batti esteve presente e con
vidou alguns nomes do setor 
de artes para júri, do próxi

mo salão de artes que vai 
acontecer em Bento Gonçal
ves.

Roberto Pimentel, antes 
do final do vernissage, convi
dou Luís Inácio Medeiros pa
ra conhecer quatro preciosi
dades que vão passar a inte
grar o acervo da Prefeitura 
Municipal em exposição no 
Museu de Arte do Estado do
kio Grande do Sul. Um
magnífico retrato assinado 
por Pedro Américo, obra ra
ra, e dois quadros com figu
ras femininas de Di Caval
canti são três das obras. En
tretanto, o trabalho de maior 
raridade no Brasil é uma 
pintura de Allen Jones, um 
dos iniciadores do movimen
to pop na Inglaterra. Jones, 
que nos seus 45 anos pode ser 
considerado um artista em 
franca ascendência em sua 
carreira, è um dos mais ex
pressivos do movimento que 
amadureceu na década de 50 
e explodiu em 60. Jones vive 
em Nova Iorque e não se co
nhece outros trabalhos seus 
nas coleções nacionais.
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J . n a 1:
MANIFESTAÇÃO ARTÍSTI
CA DO PRESIDIÁRIO - No 
Museu de Artes (Sete de Se
tembro, 1010), às 18h30min, 
inauguração da mostra de 
trabalhos de pintura de pre
sidiários, que tiveram orien
tação de Mirela Bolognini e 
Roberto Cidade e participa
ção da Associação Riogran- 
dense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa.
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Uma exposição diferente ocorrerá no dia 5 de 
outubro próximo, às 18h30min, no Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul. Será inaugurada a 
mostra de 30 telas pintadas por sentenciados re
colhidos ao Presídio Central. Evidentemente, 
não haverá nenhuma tela dos apenados recolhi
dos à Ilha Presídio.


