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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, I” DE AGOSTO DE 2006

Nascem 

novos talentos

Hoje à noite serão conhecidos 

os oito vencedores do Salão 

Jovem Artista 2006

m
0 QUE: abertura da exposição dos trabalhos dos 
70 finalistas do Salão Jovem Artista e anúncio

sskSí»—jsa^-s-rr^rrna com o Banrisul e o governo do Estado. dos 0 Públic° P°derá ™íar a exposição a partir d . „ J™.3 Ceza‘, Pre*tes> coordenador
Serão revelados hoje à noite os nomes de amanhã, até 27 de agosto, de terças a domin- 6 Emíl 

dos oito premiados. A cerimônia está pre- m das 10h às ish í “h” 7*71?fll° r e
vista para as 19h, na pinacoteca central do ONDE: no Museu de Arte do Rio Grande do Sul tervenções no ambiente graiasem
M^|SeU r m rte 1° Ri D GraIV!e d0 Sul Ado Ad0 Malagoli Margs ,Praga da Pândega, s/W Os oito premiados - o vencedor de cada região 
Malagolt (Margs), em Porto Alegre. fone 151) 3227-2311 e mais quatro de Porto Alegre e Região Met^o

unholhnc ^nc 7nr i- t _ QUANTO: entrada franca litana - recebem um prêmio de R$ 2,5 mil cada.
l ■ inf -Stac lStara° -------------------------- -- ---------------------------- 0 grande vencedor, escolhido entre os oito, leva-

ÁnZTc H § T 1 0D° Jahw°n e c ■ r 1 rá’ ^ d°S R$ 2’5 mil> mais R$ 6 mil.
Angdo Guido e na Sala Pedro Wein- Seis finalistas saíram da região de Passo Fundo, Criado em 1972, o concurso é realizado bie-

mnstm * ££“5 ^5° C0nfen7 cbco da região de C™ do Sul, 10 da região de nalmente e pretende dar visibilidade à produção
mostra a partir de amanha, ate 27 de agosto, de Santa Maria, 10 da região de Pelotas e 39 da re- de novos nomes da arte gaúcha. O Salão já pre-
ttrças a domingos, sempre com entrada franca, gião de Porto Alegre - 70 ao todo. miou dezenas de artistas e destacou nomes co-
nda efP°fr a°u °,Margs’ exceP«onal- - Esta edição concentra grande número de mo Félix Bressan, Élcio Rossini e Maria Lucia 

ente hoje, estara fechado para o publico a participantes com formação acadêmica, mas Cattani, hoje em evidência. Em 2004, o porto- 
P „ . • , . r , também não exclui os autodidatas. A criativida- alegrense José Eduardo Santana Bronizaki, 30

No total, 393 artistas se inscreveram no Salao. de, aqui sinônimo de qualidade, das obras atesta anos, foi o grande premiado

0 Margs 
recebeu na 

sexta-feira as 
obras dos 70 

finalistas, 
que ficarão 

expostas 
até o dia 27 

de agostoo
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Assunto:

Cultura As obras dos 70 finalistas ficarão 

expostas no Margs até o dia 27 de agosto

Salão Jovem 

Artista revela 

novos talentos
Descontração, risos e muitos Germano Rigotto parabenizou todos: 

aplausos marcaram o anúncio - Esta mostra incentiva jovens ar- 
dos oito vencedores da 19a edi- tistas para o crescimento e dá visibili- 
ção do Salão Jovem Artista, dade na projeção de suas carreiras, 
promoção da RBS em parceria O presidente do Banrisul, Fernan- 
com o Banrisul e o governo do do Lemos, disse que o Estado se dife- 
Estado. rencia no setor cultural:

A solenidade ocorreu ontem à - Talento escondido é talento per
noite no Museu de Arte do Rio dido, por isso temos que divulgá-los 
Grande do Sul Ado Malagoli como estamos fazendo com o Salão. 
(Margs), na Capital. 0 presidente do Conselho de Ad

ministração da RBS, Jayme Sirotsky, 
/n ada escolhido recebeu um prê- lembrou os 34 anos da mostra:

mio no valor de R$ 2,5 mil. Ca- - Queremos estar cada vez mais 
mila Monteiro Schenkel foi eleita a próximos à comunidade, interagin- 
grande vencedora da noite, entre os do, nos aproximando. É uma tarefa 
oito agraciados, que levou além dos agradável estar ligado à cultura. To- 
R$ 2,5 mil, mais R$ 6 mil, com a fo- dos que ajudaram e participaram 
tografia Linha de Trabalho 11.

- Nunca pensei que ganharia. Esse nhecimento, o nosso carinho, 
prêmio é um incentivo, ainda mais 
que estou me formando no final do 
ano (em Artes pela UFRGS) e as dúvi
das e as inseguranças com relação à 
profissão começam a aparecer - dis
se emocionada Camila, após receber 
o prêmio e o troféu confeccionado 
pela artista plástica Ana Simone.

No total, 393 artistas se inscreve
ram no Salão. Seis finalistas saíram 
da região de Passo Fundo, cinco da 
região de Caxias do Sul, 10 da região 
de Santa Maria, 10 da região de Pelo
tas e 39 da região de Porto Alegre - 
70 ao todo.

Os trabalhos dos finalistas estão 
expostos nas galerias João Fahrion e 
Ângelo Guido e na Sala Pedro Wein- 
gártner do Margs a partir de hoje. O 
público pode conferir a mostra até 27 
de agosto.

Em seu discurso, o governador

Jayme Sirotsky (E) e Fernando Lemos (D) entregam o prêmio e o troféu para a grande vencedora, Camila Schenkel

do Salão merecem o nosso reco-

Os vencedores

GRANDE VENCEDORA
Camila Monteiro Schenkel

INTERIOR
Ester Maria Silveira Basso (região de 

Passo Fundo)
Viviane Pasqual (região de Caxias do Sul) 
Nara Amélia Meio da Silva (região de 

Santa Maria)
Letícia Costa Gomes (região de Pelotas)

PORTO ALEGRE E REGIÃO 
METROPOLITANA

Denise de Fátima Bacarin dos Santos 
Jefferson Lanes 
Ali Mohamad Khodr 
Camila Monteiro Schenkel
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Assunto:

Vitrina para novos artistas
Obras dos 70 finalistas do Salão estão em exposição no Margs

Premiados

GRANDE VENCEDORA
Camila Monteiro Schenkel

INTERIOR
Ester Maria Silveira Basso (região de 
Passo Fundo)
Viviane Pasqual (região de Caxias do
Sul)
Nara Amélia Melo da Silva (região de 
Santa Maria)
Letícia Costa Gomes (região de Pelotas)

PORTO ALEGRE E REGIÃO 
METROPOLITANA
Denise de Fátima Bacarin dos Santos 
Jefferson Lanes 
Ali Mohamad Khodr 
Camila Monteiro Schenkel

Camila Schenkel venceu o Salão com conjunto de 25 fotografias de fios de alta tensão (reprodução abaixo)

Por duvidar do po
tencial de sua obra,
Camila
Schenkel, 24 anos, 
inscreveu seu traba

lho no último dia para competir na 
19a edição do Salão Jovem Artista.

Na noite de terça-feira, quando 
foram anunciados os oito premia
dos, Camila se emocionou ao saber 
que era um deles. Mas riu ainda 
mais, e corou, ao ser eleita a grande 
vencedora com a obra Linha de 
Trabalho II.

m No total, 393 artistas se inscreve- 
g ram no Salão. Seis finalistas saíram 
o da região de Passo Fundo, cinco da 
° região de Caxias do Sul, 10 da região 

de Santa Maria, 10 da região de Pelo
tas e 39 da região de Porto Alegre - 
70 ao todo.

A solenidade de premiação ocorreu 
no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Margs), em Porto 
Alegre, e contou com a presença do 
governador do Estado, Germano Ri- 
gotto, do presidente do Banrisul, Fer
nando Lemos, do presidente do Con- 

recebeu um prêmio no valor de R$ 8,5 mil selho de Administração da RBS, Jayme Si-
- O trabalho é um conjunto de fotogra- mais um troféu confeccionado pela artista rotsky. O Salão Jovem Artista é uma pro-

fias em que cabos de alta tensão correm sob plástica Ana Simone Keiserman. Os demais moção da RBS em parceria com o Banrisul
um céu cinzento. Há anos olho para o céu sete premiados (leia no quadro acima) rece- e o governo do Estado,
procurando postes e fios de luz para foto- beram R$ 2,5 mil cada. Os trabalhos dos 70 finalistas do Salão
grafar - explicou Camila. - Nem acredito A vencedora do Salão começou a traba- deste ano estão em exposição no Margs
que ganhei, estou emocionada. lhar com fotografia e serigrafia em 2001. No (Praça da Alfândega, s/n°) até 27 de agos-

Camila, que estuda Artes Plásticas na mês passado, ela e mais oito colegas monta- to, de terças a domingos, das lOh às 19h,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ram um ateliê. com entrada franca.

Monteiro

Mostra de gravuras (1)
Será inaugurada hoje a exposição Gravura em Metal - 

Matéria e Conceito no Ateliê Iberê Camargo, às 19h, no 
Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho 
(Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias do Sul. A mostra 
reúne 31 obras produzidas no ateliê de Iberê, em Porto 
Alegre, no Programa Artista Convidado. O público pode
rá ver também outros cinco trabalhos do próprio Iberê 
Camargo (1914 - 1994). A visitação, com entrada franca, 
começa amanhã e vai até 10 de setembro, das 9h às 21h 
(de segunda a sexta) e das 15h às 21h (sábados e domin
gos). Informações pelo fone (54) 3228-1013. O evento é 
promovido pela Fundação Iberê Camargo, com patrocí
nio de RGE, Gerdau, Petrobras, Camargo Corrêa, Vonpar 
e De Lage Landen.

Mostra de gravuras (2)
Outra mostra de gravuras a ser aberta às 19h de hoje é 

Percurso - Gravura Contemporânea, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, 
s/n°), em Porto Alegre. São obras de 21 artistas que com
partilham métodos inovadores na utilização da técnica 
da gravura. Os participantes da mostra foram seleciona
dos entre 68 inscritos por Hélio Fervenza e Blanca Brites, 
professores da UFRGS, e pela artista plástica Miriam Tol- 
polar. Estarão expostos trabalhos de artistas de São Pau
lo, Rio, Paraná, Pernambuco, Espírito Santo e Argentina. 
A exposição vai ocupar as galerias Oscar Boeira e Iberê 
Camargo até 27 de agosto, com visitação de terças a do
mingos, das lOh às 19h. Entrada franca.



Magda Gebhardt (E) e Momca 
Zielinsky (acima) foram à cerimônia de 
premiação do Salão Jovem Artista, na 
noite de terça-feira, no Margs

Gelson Radaelli conheceu os vencedores da noite
Moacyr Kruchin também foi ao museu de arte

coquetel de premiação feito no MargsPaulo Amaral, atento ao
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Finalistas do Salão JovemGarimpados por todo o Estado, 
talentos estão em exposição no Museu de o Banrisul e 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli o governo do

Estado. Os premia-

novos ria com

Artista compõem
mostra no(Margs), na Praça da Alfândega, s/n°.

Em cartaz de terças a domingos, das dos da 19a edição foram 
10h às 19h, até o dia 27, a mostra coletiva anunciados na noite de ter- 
reúne os trabalhos dos finalistas do 19° ça, no Margs. Camila Schenkel,

24 anos, foi a vencedora, e recebeu 
prêmio de R$ 8,5 mil. Ao passear

n Entre as obras, há técnicas pelo museu, preste atenção na obra Linha de 
OVEM I variadas: fotografias, pintu- Trabalho II, que recebeu a distinção, um con- 

ras, esculturas, gravuras e junto de 25 fotografias em que cabos de alta 
n instalações ocupam as gale- tensão correm sob um céu cinzento. Fique de 

rias João Fahrion e Ângelo Guido e a Sala Pe- olho também nos sete premiados regionais, 
dro Weingàrtner do museu. Selecionados en- como a fotografia produzida por Ester Basso, 
tre 393 inscritos, os 70 finalistas - e suas premiada por Passo Fundo, o desenho de Vi- 
obras - têm em comiun a criatividade e o fa- viane Pasqual, por Caxias, a gravura de Nara 
to de serem ainda desconhecidos pelo gran- Amélia Melo da Silva, por Santa Mana, e a Pedaços”
de público. Seis saíram da região de Passo monotipia feita por Leticia Gomes, da região Pequenos Pedaços , 
Fundo, cinco de Caxias do Sul, 10 de Santa de Pelotas. De Porto Alegre, os premiados fo- de Janaina da Rocha 
Maria, 10 de Pelotas e 39 de Porto Alegre. ram Demse Bacann, Jefterson Lanes (em (acima); Cinco 

Realizado bienalmente, o Salão Jovem destaque na foto acima), e Ah Khodr, que Marias , de Demse 
Artista é uma promoção da RBS em parce- usou uma janela do Margs em sua instalaçao. Bacann (à direita),

"Hemo-ções", 
de Greice m

Margs
Salão Jovem Artista. A entrada é franca.

um

SALÃO:
AHT1S--

Silveira e a 
escultura de j| 
Maria Valquíria pi 
Navarro (ao 
lado, da esquerda 
para a direita) estão 
expostas no Margs
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ARTISTA

Banrisul Banrisul

i

Jefferson Lanes
(vencedor regional Porto Alegre)

Sem título

Wl Arte de uma jovem
Denise de Fátima 

Bacarin dos Santos
(vencedora regional Porto Alegre) 

“Cinco Marias”

Com imagem dos fios de postes de luz, Camila Schenkel, de , 24 anos, foi 

a grande vencedora da edição mais recente do Salão Jovem Artista
Nara Amélia Melo da Silva

(vencedora regional Santa Maria) 
“Passarinhos Amarelos para 

Ambientes Obscuros"tensão de Camila durante o anúncio dade minha ênfase foi em foto e serigrafia - conta. - 
do vencedor do 19° Salão Jovem Ar- Não trabalho com a foto num instante decisivo, vou 
tista, na terça-feira, só não era maior construindo as imagens, seja por sobreposição ou justa
do que a dos fios que fotografou para posição, 
vencer o concurso com a obra Linha Ela ainda não sabe o que fazer com prêmio - o pri- 
de Trabalho II. Desde 2003, a estu- meiro de sua vida - que recebeu do Salão Jovem Artista: 
dante de Artes Plásticas da UFRGS um cheque de R$ 8,5 mil e um troféu confeccionado pe- 
presta atenção nos postes de luz. Um la artista plástica Ana Simone Keiserman. Mas continua 
ano depois, começou a fotografar os atrás de seus sonhos: formar-se no final do ano, não

guardar mais seus trabalhos numa pequena caixinha e 
- De tanto olhar os postes comecei a reparar nos fios, fazer de seu ateliê - que montou com mais oito colegas 

nos diferentes desenhos que eles formam no céu. Acho - um ambiente para desenvolver suas obras.
- Num dia meus trabalhos estavam escondidos, no 

A jovem, de 24 anos, não sabe precisar em que locais outro estavam na capa da Zero Hora - espanta-se Ca- 
foram tiradas as 25 fotografias que compõem Linha de mila.
Trabalho II, mas isso é o que mais lhe agrada na produ
ção de sua obra: sair pelas ruas com sua máquina e cli- parceria com o Banrisul e o governo do Estado - pre

miou mais sete vencedores (confira os nomes e as obras 
ao lado) que levaram R$ 2,5 
mil cada. Os trabalhos dos

fios.

bonito - conta.
Letícia Costa Gomes

(vencedora regional Pelotas) 
“No Desenrolar do Labirinto: 
Caminhos e Descaminhos 

da Linha”

O Salão Jovem Artista - uma promoção da RBS em

car os fios dos postes de luz.
- Eles se perdem na refe

rência geográfica do céu. Po
dem estar em qualquer lu
gar. Isso é o mais interessan
te - explica.

Filha de um professor de 
Farmácia e uma funcionária

Ester Maria Silveira Basso
(vencedora regional Passo Fundo) 

"Gare 13”=_________________________

____________

iye
——_____

ferLái

70 finalistas - seis da região 
de Passo Fundo, cinco da 
região de Caxias do Sul, 10 
da região de Santa Maria, 10 
da região de Pelotas e 39 da 
região de Porto Alegre - fi
cam expostos nas galerias 
João Fahrion e Ângelo Gui- 
do e na Sala Pedro Wein- 
gártner do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado 

Linha de Trabalho II - Obra vencedora de Camila Schenkel Malagoli (Margs) até o dia

pública, Camila optou por 
Artes Plásticas quando ter
minou o Ensino Médio. Cur
sou um ano de Letras, em 
2000, mas não gostou. Um 
ano depois, entrou no curso 
de Artes Plásticas.

ftsViviane Pasqual
(vencedora regional 

Caxias do Sul)
Ali Mohamad Khodr

(vencedor regional Porto Alegre)
início da facul- 97
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Um presente artístico
Obras do Salão Jovem Artista serão doadas hoje ao MAC

lado, o trabalho de Sérgio Dório de Carvalho

Será realizada hoje, às objetivo identificar e divulgar a gião metropolitana de Porto Ale- 
14h30min, no Cais do Porto, sede produção artística contemporânea gre, formaram a 18a edição, 
provisória do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O concurso Participam da solenidade da tar- 
Contemporânea, a cerimônia de abre espaço para os talentos ini- de de hoje a diretora de marketing 
doação das obras dos três artis- ciantes nas artes plásticas. Sucesso corporativo da RBS, Lúcia Bastos, e 
tas premiados da Região Metro- entre 1972 e 1986, o Salão colocou Marli Amado de Araújo, diretora do 
politana da 18° edição do Salão em evidência vários nomes pro- Instituto Estadual de Artes Visuais e 
Jovem Artista/2004 para o acervo missores das artes plásticas. do MAC, além de outras autorida-
do museu. Em 2004, a RBS em parceria com des ligadas à vida cultural do Esta-

Sérgio Dório de Carvalho (com o Banrisul, retomou o concurso, do como Justo Werlang, presidente 
Espaço /), Iberê Romani Braga que seguiu inovando através da da Bienal do Mercosul, Victor Hugo, 
(com Convívio Familiar) e Kátia realização de mostras regionais nas secretário estadual da Cultura, Ser- 
Peccine da Costa (com Caixa de cidades de Passo Fundo, Caxias do gius Gonzaga, secretário municipal 
Imagens III) são os três artistas Sul, Santa Maria e Pelotas - que, da Cultura, e Paulo Amaral, diretor 
que farão a entrega. juntamente com os finalistas da re- do Margs.

- A doação serve como um in
centivo à produção cultural, contri
buindo para perpetuar a arte dos 
novos talentos. É uma forma de re
vitalizar o acervo do Museu de Arte 
Contemporânea, com a inclusão de 
obras recentes de jovens artistas 
gaúchos. As procedências das peças 
fornecem um panorama dos cami- 
ihos eleitos pelos autores contem
porâneos - explica Cézar Prestes, 
.urador e coordenador-geral do Sa- 
ão Jovem Artista.

O Salão Jovem Artista tem como Obra de Iberê Romani Braga foi uma das vencedoras do Salão na edição de 2004
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Assunto:.

Novos talentos no Margs
Último final de semana para ver obras do Salão Jovem Artista
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0 desenho Bolachas, de Viviane Pasqual, vencedor da regional Caxias do Sul, é um dos 70 trabalhos em exposição

Termina no domingo a exposi- abre espaço para novos talentos nas vura e ao Núcleo de Gravura do Rio 
ção dos trabalhos finalistas do artes plásticas, em diferentes técni- Grande do Sul. Paralelamente a essa 
19° Salão Jovem Artista, no Mu- cas, como desenho, pintura, gravu- mostra, um seminário discutirá a 
seu de Arte do Rio Grande do Sul ra, escultura, cerâmica e fotografia, formação artística da gravura.
Ado Malagoli (Praça da Alfânde- Antes da mostra final, ocorreram A série de palestras vai abordar 
ga, s/n°, fone 3227-2311). exposições regionais em Caxias do aspectos das obras selecionadas pa-

Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo ra a exposição no Margs. O evento
á a mostra coletiva Percurso Fundo, Porto Alegre e Região Me- ocorre amanhã, das 9h às 17h, no 
Gravura Contemporânea, tropolitana. Santander Cultural (Rua Sete de Se-
também no Margs, terá uma A mostra coletiva Percurso Gra- tembro, 1.028, fone 3287-5500), e 
semana extra para visitação e vura Contemporânea ganhou uma reunirá artistas como Hélio Ferven- 
será acompanhada de um se- semana a mais para visitação. Até 3 za, Isabel de Castro e Ângela Pohl-

minário, amanhã. de setembro, de terça a domingo, mann. As inscrições serão feitas no
Ocupando parte do segundo pa- das lOh às 19h, nas galerias Oscar local, e a entrada é franca, 

vimento do museu, nas Galerias Boeira e Iberê Camargo do Margs, A programação da atividade in- 
João Fahrion, Ângelo Guido e Sala o público poderá apreciar 21 obras clui o lançamento do livro Ir até 
Pedro Weingártner, estão os traba- marcadas pela utilização de novos Aqui: Gravuras e Fotografias de Mar- 
lhos dos 70 finalistas do Salão Jo- formatos e meios. co Buti, com a presença do autor,
vem Artista. O evento, organizado O Projeto Percurso é uma iniciati- que é professor do Departamento de 
pela RBS com apoio do Banrisul, va de artistas ligados ao Grupo Gra- Artes Plásticas da ECA/USP.

J


