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MERCADOPINCED\DAS
Teruz era uma máquina de pintar. Blue chip no mercado 

de artes, ele produziu mais de 10 mil telas ao longo de sua 
consagrada carreira. Todas as obras foram documentadas 
em slides pela família. Graças a essa prudente administra
ção foi possível, na semana passada — cinco dias após a mor
te do artista — descobrir uma falsificação. O óleo "Lavadei
ras no Morro” (92cm x 73 cm), de 1972, deu origem a uma có
pia em menores dimensões (40cm x 30 cm) e com a mesma 
data, recebendo o titulo de "Lata D'Água na Cabeça ”. Trata- 
se de uma coincidência em matéria de enlatados e falsifica
ções. O proprietário da tela falsa è Afonso Galváo, empresá
rio carioca dono da fbarica de sardinhas envolvida no Caso 
Livio Bruni. Ou seja: em lugar das sardinhas, ele enlatava 
cocaína.

abado è dia de outra importante 
exposição: a mostra de desenhos, 
guaches e aquarelas do grande artista 

maldito do Modernismo, Ismael Nery. A 
galeria Iara Kraft Escritório de Arte abre das 
17h às 22h essa bem cuidada promoção que tem 
catálogo de 50 páginas e fotos a cores, 
incluindo poesias inéditas de Nery e seu 
testamento espiritual. A vida foi trágica e 
torturada para esse pintor que só recebeu 
consagração após a morte, aos 33 anos de 
idade. Nery conviveu em Paris com Chagall e 
Picasso, sabendo traduzir para sua linguagem 
pessoal a influência inevitável deles em certo 
período de sua brilhante obra. Não perca.
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■ SEMINÁRIO - O Instituto Nacio
nal de Artes Plásticas (INAP- 
Funarte) inicia hoje no Rio os seis 
dias de debates do Seminário sobre 
Crítica de Arte e Filosofia. Mestre 
Gerd Bomheim é um dos palestran
tes, ao lado de Paulo Sérgio Duarte e 
Sheila Leirner, entre outros.

■ PANORAMA - A Casa do Artista 
Plástico Rio-grandense e o Conselho 
Estadual de Cultura prorrogaram o 
prazo de inscrições para o Panora
ma Gaúcho de Artes Plásticas. As 
obras em pintura, escultura, dese
nho e gravura com temática regio
nalista devem ser entregues na Pi
nacoteca da Aplub até o dia 3 de se
tembro.

■ FILME — O Margs está projetan
do diariamente até sexta, no horário 
das 16h30min, o filme “Flávio de 
Carvalho”, realizado em 16mm e du
ração de 16 minutos por Alfredo 
Stemheim. O filme integra a impor
tante mostra que o Museu está reali
zando sobre o artista paulistano . 
Não perca. Coisa rara.

■ CERAMISTAS — A Associação 
dos Ceramistas festeja um ano de 
fundação promovendo vários cursos 
técnicos. Entre eles, esmaltação (A- 
liette Bahima), barro vidrado ( Van- 
da Bopp) e modelagem em gesso 
(Tânia Moreira). Nesta sexta á noite, 
no Atelier Livre, abre a mostra dos 
trabalhos realizados pelos alunos.

■ PAÇO — O Paço das Artes, gale
ria dá Secretaria de Estado da Cul
tura de São Paulo, inaugura sábado 
uma coletiva de 11 desenhistas e pin
tores gaúchos da nova geração. En
tre eles, Britto Velho, Regina Ohl- 
weiler e Wladimirsky. O catálogo foi 
editado por ZH, com apresentação 
feita por mim.

■ CUBA — Vera Chaves Barcellos e 
Ana Alegria fazem palestra quarta, 
ás I8h30min, no Atelier Livre, sobre 
a I Bienal de Havana. A promoção é 
do Grêmio de Alunos do Atelier. As 
duas artistas estiveram na Ilha e 
contam o que é o ambiente artístico 
por lá.
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De 12 a 20 de setembro estará acontecendo no 
Teatro São Ffedro o Panorama Gaúcho de Artes Plásticas, 
com trabalhos de pintura, escultura, desenho e gravura.
O Conselho Estadual de Cultura e a Casa do Artista Plástico 
Rio-Grandense promoverão a arte e o artista gaúcho
Informações e inscrições Valorizar a arte 
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Fíãuio de Carvalho no MARGS
Continua em exposição nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, a mostra "33 Obras de Flávio 
de Carvalho”, cujas obras pertencem ao acervo do Museu de Arte Moderna da 
Fundação Armando Álvares Penteado/SP.

A mostra, composta por obras originais de Flávio de Carvalho, incluindo 
desenhos, aquarelas, óleos e projetos arquitetônicos, esteve em exposição no 

! Núcleo Histórico da última Bienal de São Paulo.

Integrando a programação que o MARGS está desenvolvendo em tomo 
desta importante mostra, está sendoyojetado o filme, em 16mm, com duração 
de 16 minutos, "Flávio de Carvalho”, realizado por Alfredo Sternhein. 0 filme, 
realizado quando o artista era vivo, constitui-se em importante documento, com 
depoimentos do prdpr.'*' artista declarando seus posicion amentos pessoais 
sobre a sua obra (sua arte, arquitetura) e sobre a vida e a sociedade brasileira.

0 filme "Flávio de Carvalho” será projetado diariamente de quartas-feiras 
a sábados, às 16h30min., no auditório do MARGS, no 29 andar, até 31 do 
corrente.


