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Salão de Cerâmica Astrid 

no MargsO diretor Roberto Bicca Pimentel re
cebe hoje, no MARGS, para duas mos
tras importantes: uma, entrega dos 
prêmios e exposição do Salão de Ce
râmica — com prêmios oferecidos pela 
Secretaria de Cultura, Desporto e Tu
rismo e Policlínica São Carlos. Outra, o 
“vemissage” das Cerâmicas em Grés 
de Astrid, que fica em exposição até 17 
de novembro. Ambas às 20h 30min.

O Margs. em colaboração 
com o Departamento de Cul
tura da Secretaria de Cultu
ra. Desporto e Turismo do 
Estado, inagura hoje o V Sa
lão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul. A exposição 
estará aberta ao público até 
o dia 17 do próximo mès, de 
terças a domingos, das 10 âs 
17 horas. Paralelamente ao 
Salão, a mostra de escultu
ras em grês, de Astrid. Uma 
pesquisa de meses que resul
ta em "um corpo novo. mais 
resistente, rígido, com poro- 
sidade quase nula e nuances 
de cores sóbrias”, no dizer 
da própria Astrid, que se 
considera no limiar de um 
novo e promissor caminho 
dentro da arte da cerâmica 
no Brasil.

A artista com sua 
escultura negra 
em pasta grês
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erá hoje às 
20h30min a 
inauguração 

do V Salão de 
Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, com 
um expressivo
número de
ceramistas. Os três 
primeiros prêmios 
foram conferidos a 
três artistas: Lidia 
Malman, Lirdi e 
Aglaé. Muitas das

MA ceramistas
m freqüentaram as 
§ aulas de Astrid 
J Linsenmayer que,
S nurn salão próximo,

apresenta
i exposição

individual de
trabalhos de nova
fase de suas
•esquisas.

Escultura-ruína: resultado 

de uma pesquisa com grés
Pesquisar tem sido 

sempre a meta de Astrid 
em sua trajetória artísti
ca, a partir da cerâmica.
São muitos cursos feitos 
no exterior, viagens e o 
próprio dia-a-dia com 
seus alunos no atelier Ke- 
rameikos que propicia
ram a ela subsídios para 
chegar a esta fase. Agora 
são esculturas em grés, 
dando-lhe gratas surpre
sas até chegar ao produto 
final que se pode apreciar 
numa das salas do 
MARGS até 17 de novem
bro. Para melhor com
preender as obras, é inte
ressante saber da própria 
artista as características 
do material que está 
apresentando.
— O grés é uma mistura 
de elementos químicos 
cerâmicos de temperatu
ra mais elevada do que a 
pasta comum da cerâmi

ca. Esta temperatura 
mais alta dá uma resis
tência muito maior e po- 
rosidade quase nula.

Agregando a esta pasta 
grés óxidos, consegue-se 
tons belíssimos, partindo 
de uma só queima. Isto 
para escultura é o ideal. 
A aparência é de uma pe
dra, só que uma pedra 
feita pelo próprio artista. 
Daí se pode concluir que 
a integração do artista 
com a obra é uma vibra
ção íntegra e total.

Quem faz cerâmica sa
be dos requisitos para a 
queima. Astrid esclarece 
que conforme a tempera
tura e o posicionamento 
da peça dentro do forno, a 
peça vai adquirir reflexos 
e tons diferentes. Por is
so, cada queima é uma 
surpresa e às vezes um 
susto, porque algumas es-

culturas podem até der- vulcânicas dão-lhe maior 
reter, como o que ocorreu beleza. Foi fazendo estas 
com Astrid no início de observações que me veio 
sua pesquisa. Uma escul- a idéia de colocar estas 
tura em gres tem custo esculturas-ruínas dentro 
mais elevado, não só pelo de blocos de madeira 
risco, mas pelo material
mais caro: para 2 kg de Talvez seja um novo ca- 
pasta são necessários 2 niinho o que encontrei. A 
kg de óxidos. peça perfeita, quase clás

sica que eu fazia, semi- 
destruída, criou para 
mim novos encantos. No 
próximo ano vou dar au
las disto que aprendi sozi
nha. As mulheres, os an
jos e os pares amorosos, 
as esculturas em grés que 
estou apresentando dão- 
me satisfação. Não foi fá
cil: fui a Cordoba, na Ar
gentina, pesquisar as re
ceitas de pasta grés, mas 
com os nossos materiais 
não funcionou. Então, 
parti para receita nossa, 
com o nosso caulim, o 
feldspato e o quartzo, a 
terra, brasileiros.

As novas esculturas
Uma fase que está gra

tificando muito a Astrid, 
esta que apresenta no 
MARGS. Pelas ocorrên
cias desastrosas aciden
tais na queima, houve de
formações nas obras que 
encantaram a artista.

- As vezes, a pasta em 
forma de ruína se torna 
lindíssima. Brilhos sedo
sos, cores que vão desde 
um azul escuro ao choco
late ou ao preto, texturas
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Cerâmicas, esculturas 
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Intensa m o v i m e n - tre Peciar, Ricardo Cou- # 

to, Elfriede Hhlert, Mar- f 
garida Pregger, Antonio 0 
A. Maciel, Eduarda # 
Martins, Aliette Ama- I 
ral, Silvia Bahima, Luiz i 
Falki, Wagner Dotto, 
Vanda Bopp, José Car
los de Oliveira Calafrio, 
Helena Montenegro, f§ 
Roberto Barcelos, Leda 
Flores, Dagmar Paru- 
ker, Mario Garcia, Raul 
Pilla, Elga Trein, Milton 
Maia, Zilda Zanella Mar
ques, Roseli Pretto, 
Paulo da Rocha, Eliza- I 
beth Gottschall, Liliana 
Moeller, Clarice Barata % 
da Silva, Eunice Lima, 
Neusa Sperb, Ingebord 
Friedrich, Maria | 
Marlene Xausa, José / 
Luis Portanova, José 
Raul Winter e Maria di 
Jesu.

tacão no Museu de Arte
do RioGrande do Sul.

ite. No auditó-
rio, uma palestra.
aüas"salas "do 1° andar"
<L_salãol_de cerâmica e
individual de escultura.

em í:
■

Às 20h. a Associação 
Çhico Lisboa promove o 
2° Encontro Convívio de 
Arte tendo como tema:

B-í 'ÊÊ
i

...........nA Educação Artística 
dentro do Ensino no

Pintura de Franca Taddei

Brasil.” Este painel te
rá a participação das 
professoras: Liana

Opinião
Timm, que acaba de re
tornar do 3o Congresso 
Nacional de Desenho e 
Plástica, realizado na

Manchas que 

são paisagens
Astrid expõe esculturas em grês

nal de Experts em Edu- ca do Rio Grande do Sul, 
cação para Arte, reali- reunindo trabalhos de 44 
zado em Buenos Aires, ceramistas, a maioria 

, gaúchos. Os prêmios
Este encontro e aberto a oferecidos pela Secreta- 
estudantes, artistas e e- ria de Cultura, Desporto

e Turismo e Policlinica 
. , São Carlos aos dois pri-

«Às 20h 30min, aconte- ! meiros colocados, cou- 
ce o5° Salão de Cerâmi-

Bahia; Iara Rodrigues 
falando sobre resoluções 
do Seminário “Refle
xões sobre Arte e Edu- Deixando de lado técnicas desenvolvidas paralelas 

à pintura, Franca Taddei, nesta primeira individu
al, optou pela paisagem em acrílico sobre eucatex. 

c’™ i Tendo se iniciado em arte, com seu cunhado, Aldo
■llbA QUtra.. sala do 1 g Locatelli, em 1950, logo após trocar a Itália pelo

andar, Astrid Lin- m Brasil, houve um longo hiato até a retomada das 
dsenmayer estará móS- g atividades artísticas, em 1978. 
trando uma série de es- f Nesta exposição existe espontaneidade. Deixando 
culturas em grês. Segun- Para trás as texturas e as figuras, Franca realiza 
do a ceramista gaúcha uma P^tura que em alguns momentos lembra 
é “um corpo novo, mais . aquarela- transparência. A figuração aparece F fícriHrt % timidamente em formas que lembram arvores,

II água, sol. Mas aos poucos vão cedendo lugar a 
meiaiico, porosiaaae manchas de cor formando um conjunto de paisagens
quase nula. saindo de |j irreais.
dentro do grês em mati- ig Estas paisagens têm cores harmoniosas e são bas- 
zes pictóricos partici- tante estimulantes aos olhos do espectador, fugindo
pando da massa ce- aos padrões tradicionais. É um indicio de que Fran-
râmica- é uma pesquisa ca °Ptou por um novo caminho, onde a continuidade
HP mpcpc mip anrPQPntn Ü da experiência se faz necessária para originar umJunto m SaíãoPde Ce SSS°tSF*** ^ ^ slmp,lcIdade que se
rámica do MARGS, te- P ( }
nho a certeza de estar 
ainda no limiar de um 
novo e promissor cami
nho dentro da nossa ce
râmica”.

cação e Elizabeth ducadores.
Nunez, que mostrará o 
trabalho apresentado no 
4o Encontro Internacio- beram a: Escultura - 

Ligia Mallmann e Lirdi 
Jorge, empatadas no Io 
lugar, e Aglaé Machado 
(2o lugar); Potes: Alice
Yamamura (Io lugar) e 
Clarisse da Cunha (2o 
lugar); Propostas:
Marlies Ritter (Io lugar) 
e Ernani Manganelli (2o 
lugar); Menção Especial 
— Francesca Ducceschi.

Os demais seleciona
dos foram: Irene Miso- 
guchi (3o lugar, catego
ria Escultura), Ivo Vaz 
de Oliveira (3o lugar, 
Categoria Potes), Silves-

FRANCA TADDEI: Técnica: pintura; N° de traba
lhos: 22; Ano produção: 1982; Preços: de Cr$ 20 mil a 
Cr$40 mil; Local: Bureau de Cultura (Hotel Embai
xador), até o fim do mês.

Arte gaúcha em Brasília
rêcentemeritè 

implantado em Brasília, 
e da Funarte, o Museu 
de Arte do RGS inaugu
ra hoie. ncrpistrito Fe
deral a mostra denomi- 
nadã~“Arte Gaúcha Ho
je”. A exposição riao in
clui manifestações co
mo: tapeçaria, cerâmica 
e escultura. Os traba
lhos são desenhos, pin
turas, gravuras e uma 
proposta (“Ambrola”), 
assinados por 26 artistas 
e segundo Roberto Pi- 
mentel 
MARGS, 
incluir aqueles que, atra
vés de uma linguagem 
nova, interpretam hoje 
as tendências atuais da 
arte feita no Sul. Toda a 
seleção é sempre falha e 
a valorização é sempre

do Sul

Lygia Mallmann, 1o lugar na categoria "Escultura"
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diretor do 
“se procurou

TEATRO INFANTIL
S7 TODAS SEXTAS, SABADOS E DOMINGOS

Desenho de Didonet

subjetiva. Poderão fal
tar nomes, mas o con
junto desses artistas 
plásticos tentará mos
trar ao Brasil como se 
pensa e como se faz arte 
hoje no Rio Grande do 
Sul”.

Os participantes são: 
Fernando Baril, Carlos 
Carrion de Brito Velho, 
Ina Fantoni, Maria To- 
maselli Cirne Lima,

Paulo Porcella, Alfredo 
Nicolaiewsky, Ana Lui- 
sa Alegria, Carlos 
Pasquetti, Vera Lucia 
Didonet, Eduardo Cruz, 
Elcio Rossini, João Luiz 
Roth, Liana Timm, Má
rio Rohnelt 
Kurtz, Regina Ohlwei- 
ler, Renato Heuser, Ro- 
manita Disconzi, Heloí
sa Schneiders da Silva, 
Anico Herscovits, Clari

ce Jaeger, Luís Bartl 
Simone Michelin, Ver 
Grimberg, Vera Chave 
Barcellos e Cario 
Humberto Vieira. A e> 
posição tem como locai 
as galerias Oswaldo Gc 
eldi e Nair de Teffé. De 
pois de Brasília, “Art 
Gaúcha Hoje” dever 
ainda ser mostrada n 
Rio de Janeiro e Sã 
Paulo.

DOCINHOSE 
SALGADINHOS 
PARA FESTAS

F:
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(<S) Aceitamos encomendas.INGRESSOS NO LOCAL-
TEATRO RENASCENÇA Av. Jacuí, 608, ap. 103 
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