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Bina Monteiro e André Venzon repetem a parceria que os 
levou ao Espaço Cultural dos Correios do Rio de Janeiro, em 
novembro do ano passado, agora em solo gaúcho. A obra de 

w Bina entra na Galeria Iberê Camargo e a de Venzon, intitula
da Boates, na Sala Oscar Boeira, ambas no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9), a 
partir das 19h de hoje. Apesar de ocuparem espaços distintos, 
os trabalhos dos artistas plásticos possuem vínculos formais 
que os aproximam, razão para a mostra conjunta. A fim de con
tinuar na divulgação, na próxima quinta-feira, Venzon se en
contra com o público no Auditório do Margs, às 17h, seguido 
por Bina, uma hora depois. A visitação acontece até 7 de maio, 
de terças a domingos, das lOh às 19h.

Bina - atual presidente da Associação Francisco Lisboa - re
visa alguns temas da cultura rio-grandense na série apresen
tada, na qual explora técnicas que combinam pintura e cola
gem de materiais. O resultado é a construção de uma identida
de feita de narrativas sobre pessoas, episódios e lugares - como 
a vinda da família real para o Brasil, o antigo Auditório Araújo 
Viana (que se localizava no Centro de Porto Alegre), o romance 
cíclico O Tempo e o Vento, de Erico Veríssimo, e o ex-presiden- 
te Getúlio Vargas.

Boates, de Venzon, é constituído por construções em madei- 
rite, que combinam objeto, escultura e instalação, além de tex
tos, para tratar da noite e seus símbolos. O artista - um dos 
jovens talentos do cenário local, vencedor do concurso para ho
menagear o centenário da imigração judaica para o Brasil, no 
encontro da Osvaldo Aranha com a Fernandes Vieira - reuniu, 
em caixas {boite, em francês), imagens fotográficas, desenhos e 
luzes. Entre outras individuais e coletivas, Venzon esteve no 
189 Salão de Arte Jovem (2001), no 219 Salão Arte-Pará (2002) 
e no 39 Salão Nacional de Arte de Goiás (2003), antes de cele
brar a vida noturna da cidade.
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Venzon, na Sala Oscar Boeira, tematiza as boates
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Bina propõe identidades na Galeria Iberê Camargo
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Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira, às 18h50min, no “Pampa Boa Noite“, no canal 4.
Solicite a newsletter do Paulo Gasparotto pelo e-mail: @paulogasparotto.com.br
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ARTE — Os artistas plásticos Bi
na Monteiro e André Venzon rea
lizam encontro com o público ho
je, a partir das 17h, no Auditório 
do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). Irão falar sobre seus traba
lhos que estão em exposição.


