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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DO RI O ' 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

— ^ l C .Ll u 05 de junho de 3 964

SfíROlO TELLE'^ « UM HOMER QUE JTNT/V 

; ERÍODO PE EXPOSIÇÃO: 14 de junho a 08 de agosto 

LOCAL:3ala da Galeria — 2® andar

Museu de Arte do Rio Grande do Sul/lraça da Alfândega s/n? 

i -. lARiO DE VISITA: De terças-feiras a domingos das 10h às 17h

0’ MUS3',U DE ARTE DC 210 GH DDE DC SUL, orgão da Subsecretária de 
Cultura /SEC* estará expondo a partir de 14 de junho, as pinturas a oleo 
e litografias em preto e branco e coloridas de Sérgio Tellestconsagrado 

artista carioca*

SÉRGIO FELLES nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de abril de 1936, 

Desde pequeno ele manifesta sua -vocação de artista que s<5 aos 17 anos
G O—

iusça a ser aceita pela família, Err 1954 participa do Salão Nacional de ~ 
Belas Artes e recebe o prêmio de viageir à Bahia* Em 55 faz

exposição individual no *io de Janeiro* Em 1957 viaja a Europa onde passa 

alguns mesc?

sua primeira

dois dos quais em Roma, para um estágio no Laboratório de 
Restauração da Pinacoteca do Vaticano, Ern 1959 reside no Uruguai e conhe- 

ce Torres Garcia que lhe ensina criação artística* Em 62 de regresse ao 

Rio , Sérgio Telles conhece Maria Wivoulièa, Pintora francesa que reside 

xi0 Brasil desde os 59 anos,, A artista estimula Sérgio a limpar a paleta 

cores francas e vibrantes* Também 
les recebe os conselhos de Rodolfo Chairbeliand, acadêmico ad

mirador das impressionistas,e lições de Oowaldo Teixeira* Diretor do Mu

seu Nacional de Belas Artes*

das terras r dos ocres e cola extrair

no Rio, :r*

Aos 28 anos ele se apresenta ao concurso das Relações Exteriores
r começa a carreira diplomática* Em 1969» Sérgio Telles expõe algumas 

telas en Paris nas Galerias de Cama11e Renault e Erneef Pines* Na década 
de 70» c artista realiza várias exposições coletivas e Individuais nas 

grandes Galerias do Brasil e do Mundo, entre elas a Galeria Oscar Sera« 

phice e na Bolsa de Arte do Rio de Janeiro; no Museu de Arte Brasileira

em Bao lauloj na Galeria Wildenstein em Buenos Aires• 
"Fórum"5

no Peru na Galeria 
em Paris na Galeria Bernheim-Jeune e na Fundação Gulbenkion; —

PE -077



: .........

06...\3A
J. :ia.l

AM iData:....
• B- sraodi_____

.'tsdXe.^
Pagina 

Assunto:

Sérgio Telles no Margs
De hoje a 8 de agosto, o 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega) estará 
promovendo em seu 
segundo andar (Sala da 
Galeria) a mostra Sérgio 
Telles — Um Homem 
que Pinta — pinturas a 
óleo e litografias em 
preto e branco e 
coloridas do artista 
carioca.

internacionais 
marcaram a vida e a 
carreira de Sérgio Telles 
— hoje um diplomata da 
Embaixada brasileira 
em Moscou. Dele. diz a 
escritora francesa 
Jeanine Wamod: “Telles 
anima tudo o que toca, 
seus personagens se 
movimentam. A saída da 
missa, as feiras, as 
praças de touros, os 
desfiles se transformam 
em cenas vivas onde 
personagens, como 
figurantes num cenário 
de teatro, criam 
impressão de vida’

O ingresso na carreira 
diplomática e várias 
coletivas e individuais 
em grandes galerias 
nacionais e t&k
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Jornal:

Data: —/ —Q.fe. /... êí-
Pâginal.

Assunto . Tal)gs

-- Obras de Sérgio Telles 

em exposição no MARGS
0 Museu de Artes do Rio nas sugerido por largas pin- 

Grande do Sul, da Subsecre- celadas de cor, Jogos de luz 
taria de Cultura, estará ex- e sombras rápidas. Quis , 
pondo a partir de hoje, as diz ele, “ voltar à linguagem 
pinturas a óleo e litográfias que escondemos no fundo aa 
em preto e branco e colori- gaveta, reecontrando o ai- 
das de Sérgio Telles, artista bum famílla-infância . 
carioca. Sérgio Telles. atualmente

O pintor nasceu no Rio de na embaixada brasileira em 
Janeiro em 14 de abril de Moscou, terá obras expostas 
1936. Em 1954 participa do na Sala da Galeria ao 
Saláo Nacional de Belas Ar- MARGS, segundo andar, ate 
tes e, um ano depois, faz sua o dia 8 de agosto. ■JuWaC 
primeira Individual. Em 1957 ENCONTRO 
viaja para a Europa, com “COTIDIANO”, com Ru- 
estágio no laboratório de bens Gerchman, dará conti-
Restauração da inaccteca do nuidade a mais uma edição
Vaticano, voltando a residir do projeto Encontros no Mu
no Uruguai, onde tem aulas seu que o Museu de Arte do
com Torres Garcia. Em 62 Rio Grande do Sul, órgão da
regressa ao Rio, sendo que Subsecretária
sete anos depois expõe telas ra/SEC, consagrou para dis- 
em Paris, participando, a cussão de temas relativos ao
partir de então, de coletivas fazer artístico, 
em várias galerias brasilei- Este encontro com Rubens 
ras e do exterior. . Gerchman, que estará ex-

A obra de Telles situa-se pondo na Galeria Tina Pres- 
sob diversas influências per- ser, ocorrerá hoje, as lOh, 

Hceptívels. fechando a programação que
Falou-se a seu respeito em o artista fará em Porto Ale- 

post-impressionismo e em gre. Haverá também a pro- 
faúvismo. O artis- Jeçâo de vídeo-cassete sobre 
ta,realmente aprendeu muito seu trabalho.

'‘ com os impressionistas Rubens Gerchman, que re- 
apaixorfados pela luz.Sérgio sidiu por algun tempo em
Telles maneja as cores vivas Nova Iorque, em decorrência 
de forte luminosidade, pin- do Prêmio de Viagem ao es
tando a luz e inscrevendo ne- trangeiro que recebeu no 
las paisagens, homens e to- XVI Salão de Arte Moderna, 
doo cenário da vida. atualmente é o curador do

•m Telles anima tudo o que Espaço de Arte Contempo- 
toca ”, diz Jeanine Warnod, rânea Brasileira do Museu
- escritora francesa” seus de Arte Moderna do Rio de
personagens se movimen- 
tam.A saida da missa, as fei
ras, as praças de touros, os 
desfiles se tranformam em 
cenas vivas onde persona
gens, como figurantes num 
cenário de teatro, criam im
pressão de vida ”.

Dos fauvistas Telles ex
traiu o manejo das cores em 

"fusão, o acordo que pode 
nascer entre a cor pura e a 

^ expressão de um sentimento.
Na sua pintura o tema é ape-

•rsr <®r

de Cultu-

Janeiro.
Segundo Roberto Pontual, 

o trabalho de Rubens Ger
chman “ tem início e reco
nhecimento no período de 
encruzilhada da substituição, 
entre nós, dos antigos mode
los geométricos ou líricos do 
abstractonismo, até aquele 
instante vi gente e determi- 
nador, pelos novos padrões 
de uma figuração que se de
sejava sobretudo crítica e 
denunciadora”.
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Sérgio Tenes no Margs
De hoje a 8 de agosto, o internacionais 

marcaram a vida e a
AitandegãT estkrá carreira de Sérgio Telles

r„W (Saia da em Moscou. Dele diza
TbÚm TTm°Hra Sér8i0 escrltora francesa

7 Um Homem Jeanine Wamod: “TellP*
qu. jita — pinturas a anima tudo o que toca 
oleo e litografias em seus personagens se

=r=- asafr*-
Praças de touros, os 
desfiles se transformam 
em cenas vivas onde j 
personagens, como 
figurantes num cenário 
de teatro, criam 
impressão de vida”. I

se

aíE
o ingrfigso na carreira 
diplofiXtica e várias 
coletivas e individuais 
em graüdes galerias 
nacionaé e

>


