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ARTES PLÁSTICAS

Coletiva no Yázigi 

e livro-arte no MARGS
0 Instituto Yázigi está a- 

presentando, em sua sala de 
exposições da Galeria Mal- 
con, 10° andar, uma mostra 
coletiva sob o titulo “Os No
vos — edição 83”, reunindo 
artistas jovens nas técnicas 
mista, desenho, pintura, es
cultura e objeto. Participam 
desta exposição Ângelo Pet- 
tini de Oliveira, Ayrton 
Kwitko, Carolina Pleich,
Cynthia Vasconcellos, Dúnia 
Temporani, Edson Flávio 
Pereira, Fernando Limber- 
ger, Fernando Lima, Flávia 
Duzzo, Glória Yen Yordi, Lia 
Mascarenhas Menna Barre
to, Lóide Schwambach, Luís 
Reis, Maria Lúcia Cattani,
Marisa Scopell, Moacir Puís,
Renato Molina, Ruth Schnei- 
der, Santos Rocha, Téti Wal- 
draf, Titi Kroeff e Walmor 
Bittencourt Corrêa.

A mostra pode ser visita
da, diariamente, até o pró
ximo dia 31, com projetos de 
Renato Rosa "e catálogo 
texto de José Amaral Neto.

Enquaijto isso o Espaço 
N.O. organizou e inaugura 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, no próximo 
dia 26, às I8h, exposição co

letiva intitulada “Arte Livro 
Gaúcho”, cobrindo período 
de 1950 a 1983.

Trata-se de uma exposição 
que reúne obras em livro, 
mas não exclusivamente na 
forma tradicional do livro, 
produzidos por artistas gaú
chos a partir de 1950, apre
sentando técnicas diversas e 
cujas tiragens vão do exem
plar único até os cinco mil 
exemplares, ou ainda a pro
dução artesanal como indus
trial.

“Arte Livro Gaúcho”, as
sim, mostrará livros enquan
to tais, álbuns, portfólios, 
caixas, estojos, tiras, livro- 
-objeto, envelope, encartes e 
outras formas ainda menos 
convencionais de edições que 
possam ser eventualmente 
abrangidas pelo conceito 
amplo de “livro”. Da plêiade 
de artistas que participam 
desta exposição, podem-se 
destacar Lianna Timm, Car
los Wladimisky, Zorávia Bet- 
tiol, Vera Chaves Barcellos, 
Didanet, Lutzemberger. Se- 
üar, Regina Silveira 
tros. O catálogo da exposi
ção foi confeccionado pela 
FEEVALE.

com

e ou-
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• Arte / Livro de Artistas 
Gaúchos (1950-83) é o títu
lo da exposição que o Es
paço NO Arquivo e o 
MARGS, numa ação con
junta, inauguraram no 
próximo dia 26 de outubro, 
às 18h, numa das salas do 
Museu. Na mostra estarão 
reunidas obras desde 1950 
até o presente. Artistas 
como Regina Silveira, Zo- 
rávia Bettiol, Glênio Bi-
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n A^/iftRin r.mnriflrtn Sul está oferecendo va
riadas exposições de artistas do seu acervo, bem como es
petáculos musicais: agora está com a exposição "Arte Li
vro Gaúcho”, coordenada pela artista plástica Vera Cha
ves Barcelos. — ■ Impetus Propaganda realizou, há pou
cos dias, um jantar de confraternização, na Churrascaria 
Zequinha. Funcionários e familiares confraternizaram 
num ambiente de muita amizade. — ■ Hotel Dali'Onde 
foi sede do Segundo Encontro dos Viajantes de Bento Gon
çalves. Houve jogos, animado jantar com brindes ofereci
dos por empresas locais e outras atrações.
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para estudantes de diversas faixas. O 
tema do concurso é ‘‘Eu amo Ma-| 
mãe” e será encerrado no dia 15 de; 
novembro. Sào oferecidos prêmios em; 
'colaboração com a Monark, Varig e 
Rede de Hotéis Tropical.

1MA Machado Portes está expondo 
seus excelentes trabalhos fotográficos 

Indianápolis, Estados Unidos, nu- 
promoção da organizaçã^ ‘ ‘Com

panheiros da América”, que reúne; 
"Estados Irmãos” entre Brasil e Es-| 
tados Unidos. Ilka foi bolsista na Ale-I 
manha, tem viagens de estudo e vá-j 
rios prêmios, entre eles do jornal Zero] 
Hora.

.
■«

. 1. ■/:

\ I

em
ma

*

( **

*

.
ty

(»

>\ Y

7 :
V .

* .
r ?u

>
t:



Jornal: T j.T;
Data:.
Pagina:_..r?.Q____
Assunto:..Ar.i«- &xlc.Ua

Jo /...£!

...

IIMÉM
Studio RCR í

Exposições
vi

T\Ta Galeria de Arte 
j\l do Clube do Comér- 

-J- ^1 cio inaugura, ama
nhã, a exposição de traba- 

••■i lhos de Elisabete Bina 
Monteiro e Tatiana de 
Oliveira Pinto. Assinando 
a apresentação do convi
te, o crítico Luiz Inácio 
Medeiros afirma: 
tura de Tatiana é resulta
do de um trabalho madu- 

' ro de uma artista séri^, 
1 que sabe pintar utilizando 
I técnica e material con

temporâneos”, enquanto 
de Elisabete diz: “A figu- 

Ü ra quase humana dos bo- 
fff necos e o movimento re

volucionaram seu espaço 
pictórico”.
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• O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de Cultura

j da SEC, e o Espaço N. O. 
II Arquivo, realizarão a mos

tra “Arte Livro Gaúcho”, 
!i sob a curadoria da artista 

plástica Vera Chaves 
>} Barcellos, na Sala da Ga- 

leria do MARGS. A mos- 
,-á tra abrirá às 18h de ama

nhã, estendendo-se até 13 
|| de novembro.

• Moacir Guimarães 
Carvalho, escultor que 
trabalha em sua residen-

|
Siron Franco: "Um pintor oficial"

|lher, ”apoiando-se mutu
amente”.
• A partir de 27 próximo, 
na Bolsa de Arte (Quintino 
Bocaiuva, 1025), acontece 
a exposição de pinturas de 
Siron Franco, artista goi
ano que já conquistou o 
prêmio de pintura na Bie
nal de São Paulo e dois 
prêmios de viagem no Sa

lão Nacional. Com apenas 
35 anos, o artista tem uma 
sólida carreira, que tem 
merecido elogios unâni
mes da critica especiali
zada. A mostra é compos
ta de 20 pinturas recentes, , 
que poderão ser vistas até 
14 de novembro, das 10 às 
12h e das 15 às 21h, duran- 
te a semana, e das 15 às 
21h aos sábados.

cia, na estrada entre Be
lém Novo e Lami (Estra
da do Vitorio, 495), está 
expondo uma série de 270 
esculturas em aço. São 15 
anos de trabalho dedicado 
à arte, tendo o artista ini
ciado moldando sucata. A- 
gora, afirma, está em 
uma fase abstrata, mos
trando figuras que simbo
lizam o homem e a mu-
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Opções
criativas

* PARA quem quiser 
conhecer o papel da 
Imprensa por gente 
que entende do assun
to, ouça os jornalistas 
Antônio Hohíeldt, Ruy 
Carlos Ostermann, 
Mário Marona e Carlos 
Alberto Kolecza, no 
Sindicato dos Jornalis
tas, de hoje a sex
ta-feira, sempre às 20h, 
na Rua da Praia.
® MUSEU de Arte do 
Rio Grande do Sul rea
liza a exposição “Arte 
Livro Gaúcho” 
zendo surpresas espe
taculares como um 
original livro de poesi
as, cujo design é da 
criativa Vera Chaves 
Barcellos. Aliás, eu 
gosto muito dos traba
lhos de Vera e tenho 
dela uma gravura da
tada de 73 que se cha
ma: Liberdade, liber
dade.

tra-
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Arte. 
Livro 

Gaúcho
0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da 
Subsecretária de 
Cultura/SEC, eo Espaço N.O. 
Arquivo, realizarão a mostra 
“Arte Livro Gaúcho soba 
curadoria da artista plástica 
Vera Chaves Barcellos, na 
Sala da Galeria do MARGS. A 
mostraabrirâ ás 18horasde 
hoje. devendo se extender até o 
dia 13 de novembro.
Segundo Vera Chaves 
Barcellos, “o livro de artista é 
uma forma gráfica de 
expressáo contemporânea em 
que o artista visual se 
expressa na linguagem 
específica do livro, usando 
folhas ou lâminas, explorando 
a diversidade de papéis, das 
cores, o efeito das 
transparências. Assim, o 
artista monta um livro, em 
álbum, um portofólio, um 
caderno, etc.’’
Nesta mostra estão reunidas 
obras desde 1950 até o 
presente. Artistas como 
Regina Silveira, Zorávia 
Bettiol, Glênio Bianchetti, . 
Scliar, Didonet, Vera Chaves 
Barcellos, Liana Timm,
Carlos Wladimirsky e vários 
outros mostram trabalhos nas 
mais variadas técnicas, desde 
a xilogravura até o xerox.
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^ Arte Livro Gaúcho, é a mostra que acontece 
de hoje a 13 de novembro, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, sob a responsabilidade da ar
tista plástica Vera Chaves Barcellos. A abertura 
oficial da exposição será às 18 horas, reunindo 
obras que datam de 1950 até 1983. Artistas como 
Regina Silveira, Zoraiva Bettiol, Glênlo Wladi- 
mirsky e vários outros mostram trabalhos nas 
mais variadas técnicas, indo da zilografia ao xe
rox.

Falando sobre esta exposição, Vera Chaves 
Barcellos diz que “o livro de um artista é 
forma gráfica de expressão contemporânea, 
que o artista visual se expressa na linguagem es
pecífica do livro, usando folhas ou lâminas, ex
plorando a diversidade de papéis, das cores, o 
efelto da transparência”.

uma
em
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S» "I ^ De iioje a 13 de novembro o Museu de Arte 
. do Rio Grande do Sul está promovendo a mostra 

clê desenhos e pinturas de C. A. Oliveira, com 
abertura marcada para o meio-dia. O "carteiro 
pintor, como ficou conhecido Carlos Alberto por 
ter sido funcionário dos Correios e Telégrafos, 
nasceu em Novo Hamburgo, onde atualmente 
trabalha como coordenador no Museu do Calça
do, do Departamento de Cultura da Secretaria de 
Educação daquele Município.

Classificado por Danúbio Gonçalves . como 
'"naif" — pintura ingênua, mas com traços sin
gulares — o trabalho de C. Alberto Oliveira, se
gundo Danúbio, "registra uma Inquietude no 
desfile deste fantástico formigueiro popular. Nos 
passeios dos olhos descobre-se aos poucos deta
lhes camuflados de humor crítico surpreenden
te".

C
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^ é-a mostra que acontece
MusmMArtpjàa,

-••
de hoje a 13 de novembro,
&íq Grande (to~&uLSpb a responsabilidade da ar
tista plástica Vera Chaves Barcellos. A abertura 
oficial da exposição será às 18 horas, reunindo 
obras que datam de 1950 até 1983. Artistas como 
Regina Silveira, Zoraiva Bettlol, Glênio Wladi- 
mirsky e vários outros mostram trabalhos nas 
mais variadas técnicas, indo da zilografia ao xe-
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Falando sobre esta exposição, Vera Chaves 

Barcellos diz que "o livro de um artista é uma 
forma gráfica de expressão contemporânea, em 
que o artista visual se expressa na linguagem es
pecífica do livro, usando folhas ou lâminas, ex
plorando a diversidade de papéis, das cores, o 
e/ei to da transparên cia ".
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Livros dos artistas 

galeria do Margs
josè Abraham i Rodrigues retratando o 

Rio de Janeiro e ate 
dos relatórios 

anuais da Rioccel, figu
ram
que, explica Vera Chaves 
Barcellos, a diversidade, 
tanto de tipos de técnicas 
ou de papel, como tam
bém de interesses, entrou 
na concepção. Assim e 
que muitos li,vros foram 
impressos pelos autores, 
enquanto que outros o fo
ram por instituições, em
presas e outros.

\
A linguagem do artista 

plástico gaúcho, através 
dos seus livros, muitas 
gravuras impressas de di
ferentes formas, algumas 
rabiscadas e encaderna
das no original, cadernos 
ou pequenos livros, álbuns 
e outros, pode ser vista de 
perto no Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul, on
de desde o dia 26 está em 
exposição uma mostra 
que permanece até dia 13.

O titulo da mostra e 
“Arte Livro Gaúcho” e a 
artista plástica Vera 
Chaves Barcellos foi a or
ganizadora, que no come
ço, lá por abril, imagí- 

coisa mais sin
gela, apesar de saber que 
havia muita coisa. Mas a 
medida em que foi jun
tando material, se viu as 
voltas com surpresas. E 
todas essas surpresas, in- 

acabou

mesmo um
na mostra. Isso por-

Algums instituições co
laboraram com a mostra 
diz Vera, ao ressaltar que 

interesse se deu 
pelo fato de termos cons
ciência de que “o livro do 
artista é uma forma gra
fica de expressão con
temporânea em que o ar
tista visual se expressa 

linguagem especifica 
do livro, usando folhas ou 
lâminas, explorando a di
versidade de papéis, das 

o efeito das trans-

o nosso

nava uma

na

clusive uma que
alterar a época quepor

ela pretendia iniciar, es
tão na galeria do Margs.

A época enfocada seria 
conta Vera 

mos-

cores,
parências". E na mostra 
se pode notar as mudan
ças de expressão, pois 
tem trabalhos antigos e 
recentes de vários artis- 
t Bl S
obra completa, pois não 
haveria espaço para tan-, 
to, são 51 autores indivi
duais e alguns em grupo, i 

Vera Chaves Barcellos; 
acredita que esse traba
lho, que desde há muito 
estava pretendendo levar 
ao público, com base nas 
experiências tidas no Es
paço NO, è único no Bra
sil. Ela recebeu apoio do 
Museu Júlio de Castilhos, 
Aplub, Atelier Livre da 
Prefeitura, a Cambona e 
Feevale.

1950 / 1983 
Chaves Barcellos, 
trando o livro primeiro 
que abriria a mostra. E 
Gravuras Gaúchas, data
do de 1950 / 52, da editora 
Estampa do Rio de Janei
ro, elaborado numa pro
moção do Clube da Gra

de Porto Alegre e de 
trabalhos de

embora nenhuma

Ihãves Barcellos organiza a mostraVera

Grande do Sul, com su
cesso lá fora - como o li
vro “Les Chemins de La 
Faim” (.“Os Caminhos da 
Fome"), de Carlos Scliar. 
uma série de gravuras re
latando a fome e suas mui
tas formas, com base em 

de Jorge Amado, 
obra edi-

caixava perfeitamerite 
dentro da mostra. Ai a 
primeira surpresa: foi 
conseguido um . umco $ 
xemplar do livrmho. edi
tado em 1923 em Porto 
Alegre, com ilustrações 
de Belanca. Está na Arte 
Livro Gaúcho. E ha outios 
trabalhos interessantes de 
gente também mteressan- 

— alguns fora do Rio

vura
vários Artistas plásticos 
gaúchos.

Mas lá pelas tantas, 
quando catalogava parte 
do material coletado, a 
organizadora foi informa
da por Masel Leal, que 
atua no Margs, que um 
livrinho intitulado Momen
tos, de Isolino Leal, se en-

textos
que prefaciou a 
tada em Paris.

Outros, como do Glauco
te


