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■ "r0s Gaúchos no 5" Pano
rama de Arte Sobre Papel" 
é a exposição que o Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sui inaUgura hoje e que 
poderá ser visitado até o 
próximo dia 28, de terças a 
domingos, das lOh às 17h. 
Ana Luiza Alegria, Anieo 
Herskovils, Carlos Wladi- 
mirsk\ e Frantz. os quatro 
gaúchos selecionados pelo 5" 
Panorama de Arte Sobre Pa
pel/85. realizado pelo Mu
seu de Arte Moderna de São 
Paulo estarão expondo no 
Espaço Investigação do 
MARGS, órgão da Subsecre
tária de Cultura da SEC.

■ O Promoeentro realizará 
de 11 a 15 de fevereiro um 
curso gratuito de Maquia
gem Para Carnaval, incluin
do aplicações de purpurina 
em motivos carnavalescos. 
Inscrições na Lyra, 1,J andar 
do Centro Comercial da João 
Pessoa.

■ Prossegue, até 20 de feve
reiro, a exposição Grandes 
Valores, na Galeria D'Arte 
do Theatro Mágico (Rua 
Thomaz Flores, 123), 
desenhos, litografias e seri- 
grafias. Estão expostos traba
lhos de Walmor Corrêa, 
Eliane Santos Rocha, Maria 
Lidia Magliani, Milton Wur- 
dig, Frantz, Nakabuko, Mil
ton DaCosta. Maria Bono- 
mi, Luiza Fontoura, Zelia, 
Nelson Jungbluth e outros.

I Hoje e «manhã, em Capão 
da Canoa, o grupo Primeiro 
Ato estará encenando a peça 
infantil ”A Incrível Via
gem", de Doe Comparato, 
com o patrocínio da S( SEC.

■ Na mesma praia estará 
sendo encenada a peça "Bai
lei na Curva ", no cinema 
Riograndense, nos 
e 10. sempre às 21 horas. A 
direção e de Júlio César 
Conte e tem a apresentação 
do grupo Do jeito Que Dá.

■ A Biblioteca Lucilia 
Minssen, órgão da Subsecre
tária de Cultura 
dando continuidade às ses
sões de cinema que promove 
semanalmente, as lOh e às 
15h, apresenta hoje O Siste
ma Circulatório, documentá
rio sobre anatomia, e ama
nhã, As Algas, sobre biolo
gia. A Biolioteca Lucilia 
Minssen fica na Rua Profes
sor Annes Dias, 112, sobre-

com

dias 8, 9

■ Está em fase de organiza
ção a coletânea "‘Letras do 
Brasil" da Casa do Poeta 
Rio-grandense. Sócios e não- 
sócios poderão participar, 
desde que seus trabalhos se- 

considerados de bom

do Estado,

jam
nível lítero-poético. Outras 
informações na sede da enti
dade, Galeria do Rosário, 
22- andar, salas 2211-2212, 

jornalista Mozart Lei
tão ou com o presidente, 
Nelson Fachinelli, no horá
rio das 16h às 19h30min.

com o

loja.
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Arte sobre papel
A partir de hoje os ar

tistas gaúchos selecio
nados para o 5o Panora
ma de Arte sobre Pa
pel/84, realizado no Mu
seu de Arte Moderna de 
Sâo Paulo, estarão ex
pondo seus trabalhos no 
Espaço Investigação do 
Margs. Os expositores 
são Ana Luiza Alegria. 
Anico Kerskovitz. Cláu
dio Wladimirsky e 
Frantz. Trata-se de tra
balhos de desenho, gra
vura sobre metal e ma
deira e aquarelas. A 
mostra "Os Gaúchos no 
5o Panorama de Arte so
bre Papel” poderá ser 
visitada até 28 deste 
mês, de terças a domin
gos. no Margs (Praça da 
Alfândega), das lOh às 
17h. O apoio é da Susec.
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Teorema, de Wladimirsky

Em discussão, 

valor da arte 

sobre papel
por Luiz Carlos Barbosa

Quem faz arte sobre papel enfrenta 
uma postura restritiva do mercado 
de artes: os compradores-investi- 
dores preferem a pintura, baseados 
na idéia de que a tela tem vida mais 
longa. Em consequência, a procura e 
a valorização das obras sobre papel 
são menores. Entretanto, os artistas 
do desenho, da aquarela, do gouache 
e outros defendem a autonomia ex
pressiva e a durabilidade de sua téc
nica. Para o paulista Norberto Stori, 
que mostrou “pinturas aquareladas” 
em recente individual na Kraft, “o 
que existe no Brasil é um preconceito 
em relação ao papel, pois sob as mes
mas condições ambientais terá vida 
equivalente à tela”.

O Panorama de Arte, realizado pe
lo Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, desde 1969, em sua última edi
ção, em 1984, enfocou a arte sobre pa
pel. Para os artistas participantes foi 
um importante salão para a divulga
ção de seus trabalhos, ao mesmo 
tempo que afirmou a técnica. Uma 
única exposição, de quase dois me
ses, reuniu além do desenho e da gra
vura, como era habitual, o xerox, a 
arte postal e a própria confecção de 
papel. Entre os 49 artistas brasileiros 
selecionados estiveram quatro 
gaúchos, com os quais o Margs faz a 
partir de hoje uma coletiva em seu 
Espaço Investigação. Trata-se de An- 
tonio Augusto Frantz, Ana Luiza Ale
gria, Anico Herskovits e Carlos Wla
dimirsky (Prêmio Aquisição IBM do 
Brasil de CrS 2,5 milhões, no Panora
ma), que estarão com exposição no 
Margs até 28 de fevereiro

Wladimirsky, que se considera 
“um artista circundando o mercado 
da arte”, entende que o Panorama do 
MAM paulista, em termos de dese
nho, é o mais importante salão do 
Brasil. Para ele, a prémiação e sele
ção não determina sucesso no merca
do. Reconhecendo o preconceito em 
relação ao papel, ele acha que o salão 
determina apenas a qualidade da 
obra. Com peças no acervo da Cam- 
bona, Tina Presser. Delphus e na 
galeria paulista Traço (especia
lizada em arte sobre papel), W'ladi- 
mirsky ressalta que o fundamental é 
a qualidade da obra e não o suporte. 
Ele foi premiado no Panorama com o 
desenho “Teorema” (de 50 x 70 cm 
em papel oleoso, lápis de cor e tinta 
acrílica).

Para a artista Anico Herskovits o 
Panorama significa um “aval ao tra
balho e um reconhecimento do centro 
à arte do sul, num mercado dificil 
de entrar”. Ana Luiza Alegria acredita 
que o salão influencia o mercado de 
arte, mas o método de seleção por 
dossiê e fotografia impede uma sele
ção mais rigorosa, diz. Ana explica 
que vende mais em seu ateliê e lem
bra que existe apenas uma galeria 
especializada em Porto Alegre.
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Porto Alegre, terça-feira, 12 de fevereiro de 1985 - GAZETA MERCANTIL SUL

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

No Margs, a arte dos 

gaúchos sobre papel
Os gaúchos que tiveram 

peças selecionadas para o 5? 
Panorama da Arte Sobre 
Papel, realizada em São 
Paulo, são um dos destaques 
das galerias de Porto Ale
gre, que nessa época apre
sentam poucas novidades.

1 nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

BOLSA DE ARTE — No acervo 
esculturas de Carlos Tenius e 
Stockinger, desenhos de Alice 
Soares, Marcelo Grassmann e 
Roth (também pinturas). Carlos 
Scliar, Siron Franco e Maria To- 
maselli na pintura e Guilherme 
de Faria e Daro na gravura, en
tre outros. Visitas de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 15 às 21 
horas, na rua Quintino Bocaiu
va, 1115. Possui ar condiciona
do e estacionamento próprio.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Exposição do acervo com lito
grafias de Juares Magno e Da-

ROTEIRO

GAÚCHOS NO PANORAMA
— Coletiva no Espaço Investiga
ção do Margs com peças dos ar
tistas gaúchos selecionados no 
5? Panorama da Arte Sobre Pa
pel. realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. A 
exposição reúne obras de Ana 
Luiza Alegria, Anico Hersko- 
vits, Carlos Wladimirsky e An- 
tonio Augusto Frantz. Visitação 
até 28 de fevereiro no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
a domingo das lOàs 17 horas. O 
Museu possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações. Há garagens pa
gas nas imediações.

e João Fahrion. Gravuras e de
senhos de Nelson Jungbluth, 
Ana Alegria e Magliani, entre 
outros. Fica na rua Cristóvão 
Colombo, 1103, com ar condi
cionado e estacionamento difí
cil nas imediações, tente a rua 
Dr. Vale ou Hoffmann.

IRINEU GARCIA — Exposição 
individual na galeria de arte da 
Casa Masson com 20 esculturas 
em mármore, bronze e outras 
técnicas. Visitação até 16 de 
fevereiro na rua dos Andradas, 
1.459, das 8h30min às 
18h45min no sábado somente 
pela manhã. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações, 
mas há garagens pagas nas 
ruas Marechal Floriano e na 
Jerônimo Coelho.

Pintura de Rubens Gerchman na galeria Tina Presser

Jungbluth e gravuras de Faiga 
Ostrower e Bisa, entre outros 
artistas. Visitação de segunda a 
sexta das 9 às 19 horas, na Rua 
Dona Laura, 204. Não tem ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria rua.

cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

PONTO DE ARTE ALBERTO —
Nas joalherias Alberto do Shop
ping Center Iguatemi (Nilo Pe- 
çanha) e da 5? Avenida Center 
(Mostardeiro, 120). Mostra de 
pinturas, desenhos, esculturas 
de João Henrique, Alice Soa
res, Fernando Baril, Henrique 
Handosky, Irineu Garcia e Vas
co Prado. Visitação de segunda 
a sexta das 14 às 19 horas. Pos
sui ar condicionado e estacio
namento próprio.

CAMBONA — Expõe obras em 
pintura de Britto Velho, Mala- 
goli, Maciel, Carlos Zimmer- 
mann e Enio Littmann. Serigra- 
fia de Lívia Abramo e Nelson

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio. e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condido- 5

REVER — Retrospectiva com 
obras de Iberê Camargo, Bara- 
velli, Rubens Gerchman, Man- 
fredo de Souza Neto, Paulo 
Houayek, Karin Lambrecht e 
Magliani, entre outros artistas 
que realizaram individuais em 
1984 na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). Visi
tação de segunda a quinta das 
lOàs 12edas 14às20horas. Na 
sexta somente até as 19 horas. 
A galeria não possui ar condi-

ü
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ARTES PLÁSTICAS

Três galerias mostram 

exposições de acervos
GAÚCHOS NO PANORAMA
— Coletiva no Espaço Investiga
ção do Margs com peças dos ar
tistas gaúchos selecionados no 
5? Panorama da Arte Sobre Pa
pel, realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. A 
exposição reúne obras de Ana 
Luiza Alegria, Anico Hersko- 
vits, Carlos Wladimirsky e An- 
tonio Augusto Frantz. Visitação 
até 28 de fevereiro no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
a domingo das lOàs 17 horas. O 
Museu possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil nas 
imediações. Há garagens pa
gas nas imediações.

IRINEU GARCIA — Exposição 
individual na galeria de arte da 
Casa Masson com 20 esculturas 
em mármore, bronze e outras 
técnicas. Visitação até 16 de 
fevereiro na rua dos Andradas, 
1.459, das 8h30min às 
18h45min no sábado somente 
pela manhã. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é dificil nas imediações, 
mas há garagens pagas nas 
ruas Marechal Floriano e na 
Jerônimo Coelho.

REVER — Retrospectiva com 
obras de Iberê Camargo, Bara- 
velli, Rubens Gerchman, Man- 
fredo de Souza Neto 
Houayek, Karin Lambrecht e 
Magliani, entre outros artistas 
que realizaram individuais em 
1984 na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira, 35). Visi
tação de segunda a quinta das 
10 às 12 e das 14 às 20 horas. Na 
sexta somente até as 19 horas. 
A galeria não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.

Paulo

Óleo de Rubens Cabral, na galeria do Badesul

tembro, 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nc»s 
imediações.

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL —
Exposição do acervo com 
grafias de Juares Magno e Da
rei , gravuras de Hanz Grudzins- 
ki e desenhos de Milton Nürdig 
e João Fahrion. Gravuras e de
senhos de Nelson Jungbluth, 
Ana Alegria e Magliani, entre 
outros. Fica na rua Cristóvão 
Colombo. 1103, com ar condi
cionado e estacionamento difi
cil nas imediações, tente a rua 
Dr. Vale ou Hoffmann.

a sexta das 14 às 19 horas. Pos
sui ar condicionado e estacio
namento próprio.

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moerr.a 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se-

lito-

PONTO DE ARTE ALBERTO —
Nas joalherias Alberto do Shop
ping Center Iguatemi (Nilo Pe- 
çanha) e da 59 Avenida Center 
(Mostardeiro, 120). Mostra de 
pinturas, desenhos, esculturas 
de João Henrique, Alice Soa- 

Fernando Baril, Henriqueres,
Handosky, Irineu Garcia e Vas
co Prado. Visitação de segunda
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artes plásticas

Xilogravura dos gaúchos, 

em exposição na praia
A coletiva “Xilogravura 

no Rio Grande do Sul", pro
movida pelo Museu de Arle 
do Rio Grande do Sul e pela 
Associação dos Amigos do 
Margs, desde ontem pode 
sei- vista na praia de Capão 
Novo, no Ponto Quatro. A 
exposição reúne obras de 20 
artistas plásticos gaúchos e 
poderá ser apreciada até o 
dia 28 deste mês no Ponto 
Quatro, integrando a pro
gramação da ‘Festa do 
Sol' São peças assinadas 
por Vasco Prado, Clarice 
Jaegger, Anico Herskovits. 
Moura, Zorávia Betiol. Cir- 
ne Saldanha e Silvia Cesta- 
ri, entre outros.

ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na própria

cionado e o estacionamento é 
fácil na própria rua.rua.

GAÚCHOS NO PANORAMA
— Coletiva no Espaço Investiga
ção do Margs com peças dos ar
tistas gaúchos selecionados 
5? Panorama da Arte Sobre Pa
pel, realizado pelo Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. A 
exposição reúne obras de Ana 
Luiza Alegria. Anico Hersko
vits, Carlos Wladimirsky e An
tônio Augusto Frantz. Visitação 
até 28 de fevereiro no Margs 
(Praça da Alfândega), de terça 
a domingo das lOàs 17 horas. O 
Museu possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil 
imediações. Há garagens 
gas nas imediações.

PONTO DE ARTE ALBERTO —
Nas joalherias Alberto do Shop
ping Center Iguatemi (Nilo Pe- 
çanha) e da 5? Avenida Center 
(Mostardeiro, 120). Mostra de 
pinturas, desenhos, esculturas 
de João Henrique, Alice Soa
res, Fernando Baril. Henrique 
Handosky, Irineu Garcia e Vos- 
co Prado. Visitação de segunda 
a sexta das 14 às 19 horas. Pos
sui ar condicionado e estacio
namento próprio.

no

GALERIA DE ARTE BADESUL —
Mostra do acervo até 15 de mar
ço com visitação das 9 às 12 e 
das 13:30 às 16:30 horas. Gra
vuras de Elcio Rossini, Maria Di 
Gesu e Jair Dias. Desenhos de 
Ana Luísa Alegria e Marta Lo- 
guércio, e pinturas de Rubens 
Cabral e Antônio Acauan, além 
de esculturas de Nélide Bertol- 
luci, Cláudia Stern e Moema 
Brandão, entre outras obras. A 
galeria fica na rua Sete de Se
tembro, 666. Possui ar condicio
nado, mas o estacionamento é 
difícil. Há garagens pagas nas 
imediações.

nas
pa-

IRINEU GARCIA — Exposição 
individual na galeria de arte da 
Casa Masson com 20 esculturas 
em mármore bronze e outras 
técnicas. Visitação até 16 de 
fevereiro na rua dos Andradas, 
1 .459
18h45min no sábado somente 
pela manhã. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil nas imediações, 
mas há garagens pagas nas 
ruas Marechal Floriano e na 
Jerônimo Coelho.

ROTEIRO
BOLSA DE ARTE — Exposição do 
acervo com pinturas de Carlos 
Scliar, Eduardo Iglesias Siron 
Franco e Malagoli, entre ou
tros. Na escultura Francisco 
Stockinger e Tenius e no dese
nho Alice Soares, Marcello 
Grassman e Roth. Visitação de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 15 às 21 horas na rua Quin 
tino Bocaiúva, 1115. A galeria 
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio. 
CAMBONA — No acervo obras 
de Maciel Britto Velho, Barth, 
Carlos Zimmermann e Enio Litt- 
man na pintura. Nelson Jung- 
bluth e Lívio Abramo na seri- 
grafia e Fayga Ostrower e Bisa 
na gravura,entre outros. Fica na 
rua Dona Laura 204, com visita
ção de segunda a sexta das 9 às 
19 horas. A galeria não possui

das 8h30min às

REVER — Retrospectiva com 
obras de Iberê Camargo, Bara- 
velli, Rubens Gerchman, Man- 
fredo de Souza Neto, Paulo 
Houayek, Karin Lambrecht e 
Magliani, entre outros artistas 
que realizaram individuais em 
1984 na galeria Tina Presser 
(rua Paulino Teixeira. 35). Visi
tação de segunda a quinta das 
10 às 12 e das 14 às 20 horas. Na 
sexta somente até as 19 horas. 
A galeria não possui ar condi-

DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL -
Exposição do acervo com lito
grafias de Juares Magno e Da
rei , gravuras de Hanz Grudzins- 
ki e desenhos de Milton Nürdig 
e João Fahrion. Gravuras e de
senhos de Nelson Jungbluth, 
Ana Alegria e Magiiani, entre 
outros. Fica na rua Cristóvão 
Colombo, 1103, com ar condi
cionado e estacionamento difí 
cil nas imediações, tente o rua 
Dr. Vale ou Hoffmann.
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ROTEIRO
TEATRO

DAS DUAS UMA - No Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz), 
às21h. Montagem do grupo 
Vende-se Sonhos, com texto 
final de Giba Assis Brasil. 
Comédia de sucesso que conta 
a história da produção de um 
filme sobre a vida de um 
músico e uma poeta. No 
elenco, Beto Mônaco, Angel 
Palomero, Deborah Lacerda, 
Xala Felippi, entre outros. 
Ingressos no local, a CrS 3 
mil, CrS 5 mil, CrS 8 mil e CrS 
10 mil. Aooio Susec.

no São Pedro
interpreta MPB e algumas 
composições próprias. 
Couvert a CrS2 mil.

"Das Duas Uma": até domingo.

SHOWEXPOSIÇÃO

]PAULO DORFMAN E 
GERALDO — No Bar Lugar 
Comum (Santo Antônio, 421), 
à noite. Espetáculo de jazz 
contemporâneo e bossa nova, 
executado por Dorfman ao 
piano e Geraldo no sax (tenor, 
barítono e alto).
MAURO LOPES - No Habeas 
Copos (Cristóvão Colombo, 
2049), às21h30min. O cantor, 
acompanhando-se ao violão,

ARTE SOBRE PAPEL - No 
Espaço Investigação do Margs 
(Praça da Alfândega, Io an
dar), daslOhás 17h. ÜItimodia 
da exposição dos trabalhos dos 
artistas gaúchos selecionados 
para o 5° Panorama de Arte so
bre Papel, realizado em São 
Paulo: Ana Luiza Alegria, Ani- 
co Herskovitz, Carlos Alberto 
Wladimirsky e Antônio Augus
to Frantz.

AUD1ÇAO

MOZART - Na Discoteca 
Pública Natho Henn, da Susec 
(Andradas, 736 — Io andar), 
das 12h às I3h30min.
Concertos para piano números 
17 e 21 de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Entrada franca.


