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Exposição Ni colas VlavianosRe 1ease 19 83

í
dia 27 de setembro terça-feira 20 : OOhs .

'

: •
EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL VLAVIANOS Escultu ras

:

!,

SINGULAR Travessa Frederico Linck, 45 fone 24 76 03

r
.

;

; Singular cs(a promovendo uma exposição 

do renomado artista plástico Nicolas Vlavianos, 

balhos mais recentes, 

zando regularmente desde 1971.

ri

que apresenta seus tra 

esculturas cm aço inox, material que vem utili-

t

Segundo Walter Zanini, professor de His 
toria da Arte da Universidade de São Paulo e curador da Fundação 

nal de São Paulo,
B i e -

(...) o resultado que cie obteve em pequenas peças

de aço inox através da complicada junção de tubos de vários diâmetros
1

ligados a chapas rebatidas e soldadas a que se enredam fios metálicos 

constitui uma prospecção so possivel de tomar corpo sob a instigação 

permanente do meio-ambiente.

i •

.
IP

I Vlavianos nasceu em Atenas, em 1929.,ten 
do sempre se dedicado â arte.Estudou pintura com o professor Costas E- 

líades e em 1956 seguiu para Paris onde se dedicou â escultura.Nos cír 

culos de escultores da Rive Gaúche, Vlavianos era alguém em busca 

sua identidade, estimulado pelas soluções da estatuária
de

i líarcaica,

fluenciado por Henry Moore e com uma prática de atelier adquirida jun

to a Zadkine. Participou das mostras do museu Rodin destinadas aos

■

i

no

vos valores e foi admitido em exposições selecionadas como a do Salão 
"Realités Nouvelles."

A presença de Vlavianos em Paris coinc_ç 
diu com uma fase de grande vitalidade da escultura em metal soldado 

tendo esta época contribuido com aspectos técnicos de extrema signifi-

Travessa Frederico Linck, 45 • lone 24-7603 • (90000) Porto Alegro

71

;U,
•*»■ t

I'* '/J
’ . V. '

.. . -.................... Ikjf“í: >i



T

i

* cação para a historia maior da escultura contemporânea.

Tendo sido selecionado para participar 
da delegação grega â VI Bienal de São Paulo, em 11)6 1, Vlavianos de 

cidiu comparecer pessoa Imcnle ã mostra. Algumas encomendas de tra

balho o retiveram no Brasil por vários meses. Adiando consecutiva- 

mente o retorno, ele acabou, aos poucos, por adotar a resolução de 

permanecer.

r.

Ao fixar-se no Brasil sua obra evolui■ S
? a partir das premissas que1 estabelecera, realizando suas escultu - 

ras em tamanhos maiores, fiel ao ferro e no latão soldado, tendo 

mais tarde empregado também o alumínio, o cobre e o aço inoxodãvel.

di zAnalisando a evolução de sua obra,

Zimln.1 : "Os traçados i nosporadus no espaço,a busca da sensação da ple 

nltude floral mas lambem da voragcm da lula silenciosa entre as 

pêcies, fizeram a riquesa plástica dessas esculturas - uma contribui^ 

ção certa e "sui generis" para o repertório da escultura internacio

nal." (...)

I

es

VI a via nos par ticipou es poradicamenle 
"bappenings" enquanto fenômeno vital da arte dos dias atuais

de
fc; po rem

sua posição por uma arte como expressão de introspecções plásticas e 

definitiva. Tem-se revelado um militante dos mais ativos na configu

ração da escultura no século XX.

■

Vlavianos vem participando regularmente 

dos mais importantes Salões de Arte, Bienais e Panoramas de Arte,ten 

do recebido inúmeros prêmios, tais como o Prêmio Especial na I Bie - 

nal da Bahia, o Prêmio da III Bienal Internacional da Pequena Escul

tura em Budapest, Hungria. Aquisição pelo Itamaraty de uma escultura 

sua na VII Bienal de São Paulo.

w

8 -
1

Alêm de escultor, Vlavianos ê professor 

da cadeira "Expressão Tridimensional" na Faculdade de Artes Plãsti 

cas da Fundação Armando Álvares Penteado.

%

A abertura da exposição será dia 27, ter 

ça feira, âs 20:00, permanecendo ate dia 15 de outubro, na Singular, 

travessa Frederico Linck, 45 - fone 24.76.03 em horário comercial,de 
segunda a sexta das 9:00 âs 12:00-14:00 âs 19:00 e sábados das 9:30 

âs 12:30-14:30 âs 17:00 bs.
Vlavianos está hospedado no Continental

. t

Hotel - padrão de conforto e qualidade.

Dia 28, quarta, âs 18:30 bs Nicolas Via

integrando a serie "Encontros no Museu”,proferirá uma pales

entre sua obra e a escultura

vianos,

tra no MARGS abordando um paralelo 
temporânea,

con

Travessa Frederico Linck, 45 • fone 24-7603 • (90000) Porto Alegre
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• Logo mais, às 20h30min, a- 
bertura da mostra da expo
sição de estudos de Aldo Lo- 
catelli, na Cambona Centro 
de Arte. • Até 3 de outubro, 
no saguão do 2o andar do 
edlficío-sede do Instituto de 
Previdência do Estado, mos
tra de fotografias de Tati, 
jovem gaúcha que teve há 
pouco curso de especializa
ção nos Estados Unidos. • 
Inaugurada ontem a mostra 
coletiva “As Cores do Grê
mio”, na Galeria de Arte do 
Clube do Comércio. A expo
sição està incluída no progra
ma de comemorações dos 80 
anos do Grêmio. • Na Toque 
Final. Casa de Arte, Maria 
Baddo mostra até o dia 1° de 
outubro suas pinturas. • Naf 
Sala de Fotografia do Museu 
de Arte do Rio Grande dõ

t

Sul, órgão da Subsecretária 
de Cultura/ sEüTa' mostra 
“Gaúcfio, prófíssào: peào”, 
com fotos de Ruy VareílaP* 
Na Singular, terçã-felra pró
xima, às 20 horas, abertura 
da mostra de esculturas de 
Vlavianos, em aço inox. No 
dia 28, quarta-feira, o artlst 
falará
cultura contemporânea n
MTTRTJs (auditório) à
I8h3ümlh.

!
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• A exposição que Vlavianos 
realiza na Singular, a partir da 
próxima terça-feira, é uma das 
melhores atrações no setor das 
artes plásticas da semana que 
entra. São 17 esculturas de mé
dio e grande porte, confecciona
das em inox e tendo como tema 
a ecologia. O artista deverá che
gar hoje a Porto Alegre trazendo 
uma agenda repleta de compro
missos aqui no Sul. Um deles se
rá a palestra que fará quarta- 
feira, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, integrando o pro
jeto “Encontros no Museu”. Seu 
“speech” certamente reunirá 
inúmeros convidados interessa
dos em saber mais sobre “A 
Obra de Vlavianos e A Escultura 
Contemporânea”. Tereza Na- 
zar, sua mulher, deverá chegar 
a Porto Alegre terça-feira para 
acompanhar a movimentação 
cultural do marido.
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Escultura em aço inox, 35X35cm, 1983

As esculturas de Vlavianos
A Galeria Singular inaugura amanhã às 20h a exposição 

de esculturas recentes em aço inox de Nicolas Vlavianos 
O escultor grego radicado no Brasil é professor de Ex
pressão Tridimensional na Faculdade de Artes Plásticas 
da Fundação Alvares Penteado, em São Paulo, possuindo 
o prêmio de melhor escultor da III Bienal de Budapeste 
(Hungria), em 1975. 1

Vlavianos observa que ‘ ‘o que mais me fascina na escul
tura e a aventura física; de um lado, o desenvolvimento de 
uma ideia, do outro, o material inerte mas com carac
terísticas próprias. A ação direta sobre o metal e os pro
cessos técnicos apropriados, como a solda e a modelagem 
das chapas com pressão, criam volumes e animam as 
suas superfícies. A oposição entre superfícies lisas c 
rugadas, polidas e foscas, vazias e cheias, determin 
aspecto formal do meu trabalho”.

Aproveitando sua estada em Porto Alegre. ele’fará 
■-rta-feira as I0h30min uma palestra no Museu de Arte.

um paraiei°entre sua °braf
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Vlavianos na Singular
Foto/ DivulgaçãoMM 'S.

Sobre a evolução da 
obra de Vlaviano Zanini 
observa “que os 
traçados inesperados no 
espaço, a busca da 
sensação da plenitude 
floral mas também da 
voragem da luta 
silenciosa entre as 
espécies, fizeram a 
riqueza plástica dessas 
esculturas — uma 
contribuição certa e sui 
generis para o 
repertório da escultura 
internacional’’.

IIájÉí
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PARTICIPAÇÃO

Vlavianos vem 
participando 
regularmente dos mais 
importantes Salões de 
Arte, Bienais e 
Panoramas de Arte, 
tendo recebido inúmeros 
prêmios, como o Prêmic 
Especial da I Bienal da 
Bahia, o Prêmio da III 
Bienal Internacional da 
Pequena Escultura em' 
Budapest, Hungria. 
Aquisição pelo 
Itamaraty de uma 
escultura sua na VII 
Bienal de São Paulo. 
Além de escultor 
Vlavianos é professor dc 
cadeira “Expressão 
Tridimensional" na 
Faculdade de Artes 
Plásticas da Fundação 
Armando Álvares 
Penteado.
Nesta quarta-feira, às 
18h 30min, Vlavianos, 
integrando a série 
“Encontros no TVtqspn|' 
proferirá uma palestra 
QcrMuseu de ArUTdoRio
Grãhde do SuTT------ '—
ahordãrnío üm paralelo 
entre sua obra e a 
escultura 
contemporânea.
A exposição na 
Singular, travessa 
Frederico Linck, 45, 
estará aberta à 
visitação em horário 
comercial de segunda a 
sextas das 9 às 12h e das 
14 às 19h, e sábados das 
9h 30min às 12h30min e 
das I4h 30min às I7h.

Mm
m

?-*
Escultura em aço inox exposta na Singular

ASingular inaugura 
amanhã, às 20h, a 
exposição

individual de esculturas 
de Nicolas Vlavianos.
A mostra que vai até 15 
de outubro apresenta os 
trabalhos mais recentes 
do artista, esculturas 
em aço inox, material 
que vem utilizando 
regularmente desde 
1971.
O professor Walter 
Zanini, da cadeira de 
História da Arte da 
Universidade de São 
Paulo e curador da 
Fundação Bienal de São 
Paulo, apreciando 
trabalho de Vlavianos 
diz: "... o resultado que 
ele obteve em pequenas 
peças de aço inox 
através da complicação 
junção de tubos de 
vários diâmetros ligados Por coincidência na
a chapas rebatidas e estada da Vlavianos em 
soldadas a que se Paris a escultura em
enredem fios metálicos nietal soldado entra em 
constitui uma fase de grande
prospecção só possível vitalidade, tendo esta
de tomar corpo sob a epoca contribuído com 
instigação permanente aspectos técnicos de
do meio-ambiente”. extrema significação
EVOT 110 Ãn para a história maior daavubuvAü escultura
Nicolas Vlavianos contemporânea.
nasceu em Atenas, em | Em 1961, selecionado

1929, tendo sempre se 
dedicado à arte.
Estudou pintura com o 
professor Costa Elíades 
e em 1956 seguiu para 
Paris onde se dedicou à 
escultura. No círculo de 
escultores da Rive 
Gaúche, Vlavianos era 
alguém em busca de sua 
identidade, estimulado 
pelas soluções da 
estatuária arcaica, 
influenciado por Henry 
Moore e com uma 
prática de atelier 
adquirida junto a 
Zadkine. Participou das 
mostras do Museu 
Rodin destinados aos 
novos valores e foi 
admitido em exposições 
selecionadas como a do 
Salão “Réalites 
Nouvelles”.

Os trabalhos mais recentes de Vlavianos estão em exposição

para a VI Bienal de São 
paulo, Vlavianos 
comparece
pessoalmente à mostra. 
Ao fixar-se no Brasil,

sua obra evolui a partir 
das premissas que 
estabelecera, realizando

ao latão soldado, tendo 
mais tarde empregado

_ ., também alumínio, o
esculturas em tamanhos cobre e o aço 
maiores, fiel ao ferro e inoxidável.
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Escultura em 
aço inox de 

Nicolas 
Vlavianos, na 
exposição da 

Singular

Singular inaugura mostra 

de Nicolas Vlavianos
Singular está promovendo uma exposição 

do renomado artista plático Nicolas Vlavianos 
que apresenta seus trabalhos mais recentes! 
esculturas em aço inox, material 
utilizando regularmente desde 1971

Segundo Walter Zanini. professor de His
toria da Arte da Universidade de São Paulo e 
curador da Fundação Bienal de São Paulo. 
<...) o resultado que ele obteve

suas esculturas em tamanhos maiores, fiel 
ferro e ao latão soldado, tendo mais tarde 
pregado também o alumínio, o cobre e o aço 
inoxidável.

ao
em

que vem
Analisando a evolução de sua obra, diz 

Zanini:"Os traçados inesperados no espaço, a 
busca da sensação da plenitude floral mas 
também da voragem da luta silenciosa entre 
as espécies, fizeram a riqueza plástica dessas 
esculturas

em pequenas 
peças de aço inox através da complicada jun 
ção de tubos de vários diâmetros ligados a 
chapas rebatidas e soldadas 
dam fios metálicos constitui uma prospecção 
so possível de tomar corpo sob a instigação 
permanente do meio-ambiente.

Vlavianos nasceu em Atenas, em 1929 ten
do sempre se dedicado â arte Estudou pintura 
éom o professor Costas Elíades e em 1956 
seguiu para Paris onde se dedicou â escultura 
Nos círculos de escultores da Rive Gaúche 
Ylavian°s era alguém em busca de sua iden
tidade, estimulado pelas soluções da esta- 
tuána arcaica, influenciado por Henrv Moore 
ecom uma prática de atelier adquirida junt
R^k'na f>artícipou das mostras do museu 
Kodin destinadas aos novos valores e foi ad 
mitido em exposições selecionadas 
Salão "Réalités Nouvelles".

A presença de Vlavianos em Paris coin
cidiu com uma fase de grande vitalidade da 
escultura em metal soldado, tendo esta época 
contribuído com aspectos técnicos de extrema 
significação para a história maior da escultura 
contemporânea.

Tendo sido selecionado para participar da 
delegação grega à VI Bienal de São Paulo

uma contribuição certa e "sui 
generis" para o repertório da escultura inter 
nacional." (...)a que se enre-

Viavianos participou esporadicamente do 
"happenmgs" enquanto fenômeno vital da ar
te dos dias atuais, porém sua posição por uma 
arte como expressão de introspecções plás
ticas édefinitiva. Tem-se revelado um militan- 
te dos mais ativos na configuração da escul
tura no século XX.

Vlavianos vem participando regularmen 
te dos mais importantes Salões de Arte. 
Bienais e Panoramas de Arte. tendo recebido 
inúmeros prêmios, tais como o Prêmio Es
pecial na I Bienal da Bahia, o Prêmio da III 
Bienal Internacional da Pequena Escultura 
em Budapest, Hungria. Aquisição pelo Ita 
maraty de uma escultura sua na VII Bienal de 
São Paulo.

Além de escultor. Vlavianos é professor da 
cadeira "Expressão Tridimensional" na 
Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Ar
mando Alvares Penteado.

oa

como a do

A abertura da exposição será amanhã âs 
20:00, permanecendo até dia 15 de outubro 
Singular, travessa Frederico Linck. 45 - u, 
24.76.03 em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira das 9:00 às 12:00 14:00 às 19-00 < 
sábados das 9:30 âs 12:30-14:30 às 17:00 h. Dia 

28, quarta, às 18:30 h, Nicolas Vlavianos, in
tegrando a série

na, em
1961. Vlavianos decidiu comparecer pessoal
mente à mostra. Algumas encomendas de 
trabalho e retiveram no Brasil 
meses. Adiando consecutivamente o retorno, 
ele acabou, aos poucos, por adotar a resolução 
de permanecer.

Ao fixar-se no Brasil sua obra evolui

fone

por vários

"Encontros no Museu", 
proferirá uma palestra no MARGS abordando 
um paralelo entre sua obra e a escultura 
temporânea.

a par
tir das premissas que estabelecera, realizando con
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Escultura am aço inox, 35X35cm, 1983

As esculturas de Vlavianos
A Galeria Singular inaugura amanhã ás 20h a exposição 

de esculturas recentes em aço Inox de Nicolas Vlavianos. 
O escultor grego radicado no Brasil é professor de Ex
pressão Tridimensional na Faculdade de Artes Plásticas 
da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo, possuindo 
o prêmio de melhor escultdr da UI Bienal de Budapeste 
(Hungria), em 1975.

Vlavianos observa que ‘ ‘o que mais me fascina na escul
tura é a aventura física; de um lado, o desenvolvimento de 
uma idéia, do outro, o material inerte mas com carac
terísticas próprias. A ação direta sobre o metal e os pro
cessos técnicos apropriados, como a solda e a modelagem 
das chapas com pressão, criam volumes e animam as
suas superfícies. A oposição entre superfícies lisas___
rugadas. polidas e foscas, vazias e cheias, determinam o 
aspecto formal do meu trabalho”.

Aproveitando sua estada em Porto Alegre, ele fará 
quarta-feira ás I0h30min uma palestra no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul traçando um paralelo entre sua obra 
e a escultura contemporânea.

e cor-
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Vlavianos na Singular

IK

A Singular (Travessa Frederico 
Link, 45) abre hoje, às 20h, a exposi
ção individual de Nicolas Vlavianos — 
de esculturas em aço inox — material 
que vem utilizando desde 1971. Ate
niense, fixado no Brasil, Vlavianos 
vem participando regularmente dos 
mais importantes Salões de Arte, Bie
nais e Panoramas de Arte.

Além de escultor, professor de "Ex
pressão Tridimensional” na Faculda
de de Artes Plásticas da Fundação 
Armando Álvares Penteado, o artista 
evoluiu das esculturas em tamanhos 
maiores para as pequenas peças de 
agora — na opinião de entendidos, 
sem perda da qualidade. Segundo 
Walter Zanini, mestre de História da 
Arte da USP, e curador da Fundação 
Bienal de São Paulo, “o resultado 
constitui uma prospecção só possível 
de tomar corpo sob a instigação per
manente do meio ambiente”.

A mostra de Nicolas Vlavianos — 
que, amanhã, às I8h30min, proferirá 
palestra no Margs — permanece na 
Singular até o dia 15 de outubro. Visi
tação em horário comercial, de se

gunda a sexta das 9h às 12; 14h às 19h, 
e sábados das 9h30min às 12h30min; 
das I4h30min às 17h.
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“Encontros no Museu” kI l cv o J c\ y\. ç> SAssunto:_
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul órgão da Subsecre

tária de Cultura e a Galeria Singular, local de exposição da 
obra de Vlavianos, promoverão hoje às 18h30min, no auditório 
do MARGS, a palestra do escultor grego radicado no Brasil 
Nicolas Vlavianos.

Este acontecimento cultural integ 
Museu», que propõe um espaço 
lativos as artes plásticas. O 
Vlavianos e a Escultura Conterojforé

Nicolas Vlavianos nasceu em Ate 
para Paris, onde continuou a busca*; 
artístico. No ano de 1961 foi selecionSSo^STf 
Bienal de São Paulo e decidiu comparecer pessoalmente na 
mostra. Encomendas de trabalhos seus fizeram que perma
necesse no Brasil onde acabou se radicando.

Nicolas Vlavianos vem participando regularmente dos mais 
importantes Salões de Arte, Bienais e Panoramas de Arte, ten
do recebido inúmeros prêmios.

Segundo Vlavianos, o que mais o fascina na escultura é a 
aventura física, de um lado, o desenvolvimento de uma idéia, 
do outro, o material inerte, mas com características próprias. 
«Sempre usei o metal como meio de expressão. A técnica é par
te inerente do meu trabalho. Meu trabalho é o resultado do meu 
engajamento com a Práxis escultórica. Uso o aço inoxidável 
porque, uma vez que a imagem está fixada no metal a obra per
manece inalterada e resiste a ação do tempo. Assim, o gesto 
momentâneo está registrado para sempre no aço, participando 
de nosso universo cultural».,

o projeto «Encontros no 
deb||K de assuntos re-

.a. h________
2 6 •_0.5.. /...£1
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Palestra de Vlavianos

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 
a Galpria Singular promovem hoje ás 
18h30mln no auditório do Margs (Praça da 
Alfândega) a palestra do escultor grego ra
dicado no Brasil Nicolas Vlavianos. A obra 
do escultor está exposta na Galeria Singu
lar.

Este acontecimento cultural integral o 
projeto “Encontros no Museu”, que pro
põe um espaço para debates de assuntos

relativos às artes plásticas. O tema da pa
lestra é "A Obra de Vlavianos e a Escultu
ra Contemporânea’ ’.

Nicolas Via viemos nasceu em Atenas em 
1929. Em 1961 foi selecionado para partici
par da VI Bienal de Sào Paulo e decidiu 
comparecer pessoalmente na mostra. En
comendas de trabalhos seus fizeram que 
permanecesse no Brasil, onde acabou se 
radicando.
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Bate-papo sobre arte
A mostra de Vlavianos 

e sua palestra no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul contou com o inte
resse dos experts em arte 
que levaram o batepapo 
no museu por longo tem
po. Vlavianos fez expla
nações a respeito de di
versos aspectos da arte e 
depois respondeu a mui
tas pergunta.

leda Goldzstein e as 
companheiras da singu
lar recebendo, com o es
cultor, na ocasiáo de 
abertura da mostra que 
registrou a primeira 
aquisição
com os primeiros visitan
tes, Marlene e Pierre An- 
taki. Maria Cecília e José 
Luiz Sperb, João Manoel 
Lopes foram outros dos 
muitos interessados que 
já estiveram conhecendo YedaGoldszteineMarleneAntaki 
a coleção de esculturas. O 
casal Vlavianos, que re« 
petiu a visita ao Sul pela 
terceira vez, despediu-se 
na manhã de ontem pro
metendo retomar para 
percorrer roteiro por di
versos pontos do interior 
gaúcho.

justamente
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★ Empresário Ricco Harbich, Presidente da Câma
ra de Comércio e Indústria Brasil — Alemanha do Rio 
Grande do Sul, vai participar, em outubro próximo, 
em Bonn, da X Reunião da Comissão Mista Teuto — 
Brasileira de Cooperação Econômica; Míriam Mar
tins, artista paranaense, com exposição na Modus 
Vivendi a partir do dia 4 de outubro; Nicolas Vlaviq- 
qos com palestra no MARGS. integrando o projeto
Encontro no Museu, promoção da Subsecretária de
Òultura da SFC hnjp à^1 «h.^Omin; om Pnrtn Alpgrp
o empresário Julio Bogoricin, do Rio de Janeiro, que 
veio tratar da implantação de escritórios na área imo
biliária; na Protásio Alves, Tempos Modernos inaugu
rando mais uma loja; IV Concurso Nacional de Poesi
as, promoção da revista "Brasília", com inscrições 
encerrando-se amanhã (Caixa Postal 
07-0467- Brasília).
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