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Folha daTarde

Exposições

N o Cambalache Atelier de Arte 
(Praça Maurício Cardoso, 141), 
Themis Vallada Bertuol expõe 

de 17 deste mês até 3 de dezembro, 
série de desenhos. A artista explica: 
“Escrever sobre o que se faz é muito, 
muito difícil. Mais fácil e natural e 
deixar que o trabalho se explique. A 
sensibilidade das pessoas vão indican
do os caminhos que o desenhista to
mou. As técnicas aplicadas salientam 
o estágio de busca e a própria agonia 
quando não se consegue o efeito dese
jado, mas, também quando dá certo, a 
explosão fica tão viva que cada lin
guagem fala com a gente. Comigo fa
la”. A artista é paranaense e está ex- 
ponda pela primeira vez em Porto 
Alegre. Nas coletivas e individuais já 
realizadas com o seu trabalho, recebeu 
vários prêmios.

• Inaugura amanhã, no MARGS 
(Praça da Alfândega), às 18h 30min, a 
mostra de xilogravuras de Clarice Ja- 
eger. Sobre seu trabalho, a artista diz 
que a xilogravura e o desenho são ati
vidades vitais para mim. Ela explica 
que usa no seu trabalho madeiras de 
fio e de topo, que gravo as matrizes 
onde são impressas as cópias. “As 
formas que desenvolvo neste ano são 
galinhas. Ano passado fiz 70 desenhos, 
dos quais escolhi 20 para xilogravura”. Clarice mostra seu trabalho no MARGS, a

partir de amanhã
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\' amanhã• Inaugura

(Praça da Alfandega), as 
mostra

Sobre seu tra
vidadesÜvhaisUpara mim. Ela explica 

usa no seu trabalho madeiras de 
fio e de topo, que gravo as matrizes 
onde são impressas as copias, as 
formas que desenvolvo neste ano sao 
galinhas. Ano passado fiz 70 desenhos, 
dos quais escolhi 20 para xilogravura___
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O que deve ser visto
'4r Arte em total sintonia 
público, que inclusive participa do 
momento da criação em contato di
reto com a artista é a proposta da 
Singular Galeria de Arte. Para isso, 
promove a Arte na Rua e durante todo o dia a Travessa Frederico Unck
se transforma num gr^Je atelier 
popular. Em plena calçada, artistas 
estarão trabalhando diversas técni
cas. como desenho, aquarela, pintu
ra, gravura em metal, xilo, serig - 
fia argila. É uma forma simpatica 
de integrar a arte à comunidade, pa
ra quem, afinal, ela é feita.

*4r No fim da tarde, vemissage 
da exposição de gravura de Clarice 
Jaeger, noMargg. O tema dominan
te s!o formãsae galinhas, que per
mitem que a artista explore a atra
ção que sente pelas linhas redondas, 
pelos detalhes das penas e pela sen
sação do movimento rápido e vivo 

I que essas aves transmitem.
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As galinhas de Clarice

• Galinhas são o tema da exposição de xilogravuras de 
Clarice Jaeger que abre hoje no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega), às 18h30min. As 
novas xilos resultam de trabalho desenvolvido durante 
o ano passado. Segundo Clarice, a imagem das aves 
sempre a atraiu, "mas sentia grande dificuldade em 
desenhá-las, por serem muito inquietas. Ano passado 
tive a oportunidade de estar frente a frente com o pri
meiro galinheiro bem pequeno, o que restringia a mo
vimentação das aves e me permitiu desenhar 70 ima
gens”. A partir destas observações, a artista traçou 
um paralelo entre o comportamento das aves e do ser 
humano em determinadas situações.
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• Clarice Jaeger abrirá sua mostra de gravuras no Mu

seu de Arte do Rio Grande do Sui, órgão da SEC, hoie, as 
18h30min. •

4IT No fim da tarde, vemissage 
da exposição de gravura de Clarice 
Jaeger, no Margs. O tema dominan
te são formas de galinhas, que per
mitem que a artista explore a atra
ção que sente pelas linhas redondas, 
pelos detalhes das penas e pela sen
sação do movimento rápido e vivo 
que essas aves transmitem.
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Xilogravuras em 

exposição no MARGS
A arte de Clarice é a xilogravura, “uma atividade vital 

para mim”, diz Clarice. Quando desenho, continua, “necessito 
registrar em formas e imagens uma emoção, numa necessi
dade urgente que precisa ser concretizada, então, travo a luta 
com o pouco que sei eo muito que não sei’

Clarice Jaeger está realizando sua mostra no Museu de Ar- 
Grande do Sul. órgão da Subsecretária de Cultu-te do Rio 

ra/ SEC.
As gravuras que Clarice apresenta nesta mostra 

de trabalho desenvolvido durante o ano passado, tendo como 
tema galinhas. Segundo Clarice, “a imagem de aves sempre 
me atraiu, mas sentia grande dificuldade em desenhá-las, por 
serem muito inquietas: sua forma me escapava ao tentar ob 

i servar e registrar. Ano passado tive a oportunidade de estar 
frente com o primeiro galinheiro, de restrito espaço 

para que se movimentassem e isso'favoreceu minha obser- 
vacão Sem maiores preocupações que as de observar e de- 
Sr.ft L. série de70,magens, das quais fora™ 
Ihidas as que estão expostas nesta mostra. A partir destas 
observações Clarice traçou um paralelo entre o comporta- 

comportamento do ser humano em deter

resultam

frente a

mento destas aves e o
"^Clarice Jaeger já expôs nos principais centros culturas do 
Pais em individuais e coletivas, tais como a Galeria Pedro 
SriT de João Pessoa (77); Galeria Homero Massena, de 
Vitória (80); Galeria do Banco Itaú, de São Paulo (82); Mostra
de -F^dação Bienal de São Paulo (83),
entre outras. Participou de Salões em Joaq Pessoa; Paraná 
Pernambuco; Rio de Janeiro; São Paulo e Santa Catarina. 
Clarice Jaeger juntamente com outros artistas plásticos 
gaúchos exÃs aiida em Iowa, Estados Unidos (80),além de 
ter1 também realizado ilustrações para livr«£ P™ £ 
**itis. Clarice recebeu, este ano o Primeiro Prêmio ae 

avura.no Salão do Jovem Artista da Rede Brasil Sul.


