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PICHAÇÕES DE FRAN1Z NO MUSEU DE ARTE
Amanha, às 18h30m, Antonio Augusto Frantz Soares estará 

inaugurando sua primeira individual em Porto Alegre, tendo 
como local o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. A mostra 
detíomkMwe “Pichações” e reúne cerca de 30 trabalhos onde 
este jovem artista gaúcho apresenta uma experiência iniciada 
no ano passado. Utilizando a tela branca como suporte, Frantz 
cria com spray, rolo e pincéis 0 que chama de pichações. Al
gumas vezes utiliza acrílico e areia calados sobre a tela em bus
ca de novas texturas para esta pesquisa que obteve Menção 
Honrosa no XI Salão do Jovem Artista. Frantz tem apenas 19 
anos. É natural de Rio Pardo onde reside e trabalha. Estudou 
com Paulo Porcella e Danúbio Gonçalves. Ano passado, apés 
uma viagem a Minas Gerais, realizou, sua primeira exposição, 
em Rio Pardo, reunindo uma série de aquarelas tendo por tema 
as cidades mineiras, Esta técnica ele vem desenvolvendo pa
ralela à pintura e pretende continuar se alternando pois

segundo ele: “a aquarela é a minha calma e as pichações 0 meu 
desespero”. A mostra de Frantz poderá ser visitada no MARGS 
até o final de novembro, de terça a domingo, das lOh às 17h.

MOSTRA NO UNIBANCO
O Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A., está pro

movendo em sua Loja de Poupança da Avenida Alberto Bins, 
453uma mostra do artista gaúcho FÍávio Scholles, aproximando 
0 público da arte e expressão deste artista.
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Duas individuais e uma 
coletiva são as exposições 
que acontecem a partir de 
hoje. Deste grupo, destaca
- se a série ■‘Pichações", 
que o jovem Frantz apre
senta no MARGS, a partir 
das I8h30m in. Sérgio 
Thomas volta a expor, des
ta vez, quadros, ondè utili
za números materiais, na 
Galeria Contemporânea 
(Circulo Social Israelita), 
às 20h30min. No saguão do 
2o andar do IPE, acontece 
uma Mostra de Tapeçaria, 
reunindo trabalhos de alu
nos da Escola Superior de 
Artes de Cachoeira do Sul, 
a partir das 18h.

Frantz tem apenas 19 
anos e já começa^ a apare
cer com certo destaque no 
panorama artistico local. 
No XI Salão do Jovem Ar
tista ele obteve Menção 
Honrosa com a série ‘‘Pi
chações". agora reunida no 
Museu de Arte. São cerca 
de 30 telas brancas onde 
utiliza spray, rolo e pincéis, 
criando uma série de men
sagens cifradas.

Natural de Rio Pardo, 
onde desenvolve sua recém
- iniciada carreira, Frantz 
estudou com Porcella, 
Danúbio e participou do 
Festival de Inverno de Di
amantina (MG). Paralela a 
série de "Pichações", ele 
trabalha em aquarela, den
tro de um estilo tradicio
nal. Explicando diz: "A 
aquarela é minha calma, a 
pichaçáo o meu desespe
ro".

Pintura de Frantz

#

Thomas apresenta, desta 
vez, quadros, onde utiliza 
aço inox. espelho em acrí
lico e aerógrafo. Na mostra 
de tapeçaria, pode ser des
tacado que os trabalhos fo
ram realizados sob orien
tação de Eluiza de Bem 
Vidal. . ", \ f * ‘5 ,* n - -
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As "Pichações" cíe 

F rantz. No Margs
pnmeira individual em Por- K eie’ ' a
to Alegre, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, às 
18h30min.

aquarela é a minha calma e 
as pichações, o meu desespe
ro”. Após uma viagem a Mi- 

, nas Gerais, Frantz reuniu
Pichações reune cerca de 30 uma série de aquarelas sob o 
trabalhos em spray, rolo e tema das cidades mineiras
SSSffífS8 te!a, branca- 0s quadros consütuíram-se 
Frantz utilizou ainda, acnli- na primeira exposição do ar
co e areia colados sobre tela, tista realizada em Rio Par- 
numa pesquisa em busca de do, onde 
novas e diferentes texturas trabalha, 
que lhe valeu Menção Honro-

A mostra

nasceu, reside, e

c,o ™ vt o J T A exP°siÇão de Frantz fi-sa no XI Salao do Jovem Ar- cará no Margs até o final do
mês e pode ser visitada de - 

Com apenas 19 anos, terça a domingos, das 10 às 
Frantz vem desenvolvendo 17 horas.

Esta primei
ra individual 
do artista 
mostra cerca 
de 30 traba
lhos em

#
spray, e al
guns em 
acrílico sobre
tela
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Na sede do IFÍfL a partir de hoje, mostra de tapeçaria 
da Escola Superior de Artes Santa Ceçüia, de Cachoe.i- 
jfâ- do Stjl. Promovem os ^wios^cutturai^da^ueia cidade 
e flacapitei.m

t t i Como o dia está repleto de acon
tecimentos no mesmo horário, o 
MARGS também participa deste 

Os diretores da Construtora Prates Galvão, José Prates Jr. festival com õ “vernissage” da
e Tadeu Galvão, recebem, às 18h 30min de hoje, para coque- mostra Tichacões, (Te Franz, em
téis de inauguração da sede da empresa, na Baronesa do sua primeira individual. Às 18h
Gravatai, Menino Deus. Além da Construtora estarão sedia- 30min e com o patrocínio da Cam-
das no prédio a direção das duas subsidiarias: Cimac- g^nãTCêntro de Arte a mostra re-
Comércio e Industria de Materiais de Construção e Agrope- úne cerca de 30 trabalhos utilizan-
cuária Prates Galvão. do a ^eja como suporte e servindo -

se de spray, rolo e pincéis, além de 
acrílico e areia, ele faz o que cha
ma de “pichações”.
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Reflexivas pichaçoes
Nesta época em que as 

pichações políticas poluem 
o visual da cidade, Frantz, 
jovem artista de Rio Par
do, apresenta uma propos
ta de pintura tendo como te
ma pichações. Ao contrário 
do que muitos podem su
por, não se trata de uma 
atitude oportunista, feita 
para aproveitar os fluidos 
das campanhas eleitorais.
Na verdade é uma pesqui
sa, iniciada há algum tem
po, e já destacada com 
uma Menção Honrosa na 
ultima edição do Salão do 
Jovem Artista.

Tendo como ponto de par
tida a tela branca, algumas 
preparadas com acrílico ou 
areia, sugerindo uma su
perfície áspera e porosa (co
mo os muros e paredes on
de são comuns as) picha
ções), Frantz cria através 
de meias palavras, letras 
ou simplesmente tinta es
corrida, uma linguagem de 
signos bem contemporâne- 
a. Estas inscrições, ao mes
mo tempo, sugerem agres
sividade de uma época mar-

cada pela violência visual e 
instigam a imaginação do 
espectador.

te jovem de 19 anos lança 
uma pesquisa extremamen
te pessoal que o diferencia 
da maioria dos novos. Ain
da existem resquícios de 
um certo panfletarismo, 
pnncipalmente quando as 
palavras são usadas quase 
por inteiro, inpedindo a su
tileza da sugestão. Mas 
também são encontrados si
nais de uma salutar evolu
ção, rumo a abstração, a- 
través da eliminação dos e- 
lementos. Tratando - se de 
um artista iniciante, existe 
expectativa de um gradati
vo amadurecimento desta 
experimentação criadora.

FRANTZ: Técnica: pintu
ra; N° trabalhos: 24; Ano 
produção: 1982; Preços: Cr$ 
20 mil; Local: Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, até 
a próxima semana.
—

Usando cores quentes, 
com predomínio do preto e 
vermelho, através do 
spray, rolo e até pincel, es-+

__________


