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Rubber
As Salas Negras do Mu

seu de Arte do Rio Grande do 
Sul - Ado Malagoli recebem 
a nova exposição de Otto 
Sulzbach. O vernissage é 
amanhã. O artista plástico, 
nascido em Palmeira das 
Missões, apresentará traba
lhos em que utiliza resíduos 
de borracha industrial para 
compor quatro painéis e uma 
instalação. O marchand Re
nato Rosa é um dos fãs das 
obras do rapaz.
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-•de outra exposição de Otto Sulzbach nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Abertura foi dia 3 de maio e ficará até o dia 29 de maio de 2005.
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Preto sobre preto. De amanhã
até o dia 29, as Salas Negr Encontrei na borracha esse
Museu de Arte do Rio Grande do ^"contre ^ ^
Sul Ado Malagolt (Praça da Al P j quente,
fandega, s/n») serão ocupadas explica
‘cria^OrStSXchcr Sulzbalpuepa-uautores- 

| S^e borracha au— giganta
São quatro peças de parede e mm ^ dPe borracha de 15 me-

I instalaçao, executadas entre jan P ser exposta
r0 e março deste ano espem , ^s de “ nP vão do Museu

1 mente para a exposição que tera do rí0.
vermssage hoje, a partir das 19 ■ mais me Cessou foi

A mostra representa uma mu- q ^ forma já definida
dança no trabalho do ^ na qual eu faço intervenções. Me 
Sulzbach, 35 anos, ex-estudan taníbém subverter a ação
de arquitetura que abandonou na natUreza: essa bor-
curso para se dedicar a cnaçao - era dx0 e iria para o
tística com materiais com° atent)’ acaba agora na sala de ex-
nio injetado, aço mox, vidro, ’ -justifica Otto Sulzbach.
deira e tinta automotiva. posição ju*_______
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0 negro de Sulzbach e as cores de Erico Santos
Serão inauguradas hoje as expo- duos de borracha industrial 

sições de Otto Sulzbach e Erico San- Amanhã, às 18h, quem qui- 
tos. 0 Margs (Praça da Alfândega, ser conhecer o jovem artista, 
s/n9), às 19h, apresenta os traba- pode participar de um en- 
lhos recentes de Sulzbach nas Salas contro, no auditório do Mu- 
Negras. Para compor quatro painéis seu. Visitações até 29 de 
e uma instalação, ele utilizou resí- maio, de terças a domingos, 

fabio del re/divulgação/cp das 10h às 19h.
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A Gravura Galeria 
de Arte (Corte Real,
647) abre, às 20h,
suas portas para exi- ________________
bir as telas de Erico Erico Santos com pinturas na Galeria Gravura 
Santos. Com cores intensas 
e inspiração impressionista, expôs em Roma, Itália; Guadalajara, 
o pintor mostra cenas de co- México; San Sebastian, Espanha e 
lheitas de flores em 12 qua- Miami, EUA. Visitações até 4 de ju

nho, de segundas a sextas das 
9h30min às 18h30min, e sábados

p-L* *

r:"
ta nasceu em Cacequi, em 1952. Já

dros com dimensões varia
das. Intregam a mostra tam
bém três serigrafias. O artis- das 9h30min às 13h30m.Otto Sulzbach com obras no Margs
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Quatro painéis e uma instala
ção, confeccionados com resíduo de ^ 
borracha industrial, entram em ^ 
cartaz nas Salas Negras do Mu- ^ 
seu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli (Praça da Alfânde- “ 
ga, s/n9). A exposição, assinada 
pelo artista plástico Otto Sulzba- / 
ch, será inaugurada às 19h de hoje. D 
Amanhã, às 18h, no auditório do 
Margs, Sulzbach participa de en
contro com o público.

A mostra - feita de trabalhos re
centes, com material maleável e sem
brilho - pode ser vista até 29 de maio, de ter- maria em lixo industrial lhe permitiu criar 
ças-feiras a domingos, das lOh às 19h. A bor- uma obra monocromática e de aparência abs- 
racha já foi utilizada pelo artista no ano pas- trata, o que o espectador perceberá nas Salas 
sado, na série de trabalhos anterior que le- Negras do Margs. A borracha, sobreposta e 
vou à Casa de Cultura Mario Quintana.Na posteriormente emoldurada, se revestiu de 
primeira fase de sua pesquisa, Sulzbach usou novos significados na sala de exposição. Se- 
madeira e metal para compor obras que se- gundo o artista plástico, na sua pesquisa é 
guiam proporções rígidas. Uma vez projeta- notória a união entre as artes povera (pobre, 
das, eram fabricadas em ateliês especializa- em italiano) e minimalista, duas correntes que 
dos. A manipulação de algo que se transfor- foram populares na década de 1960. Otto Sulzbach inaugura mostra hoje no Museu de Artes do RS
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inauguração da mostra do artista Otto Sulzbach lotou 
as salas negras do Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul - Ado Malagoli. O diretor Paulo Amaral recebia com o 
artista, que teve cumprimentos do secretário Roque Ja- 
coby, entre outros nomes da área da cultura.



Diversidade marca exposições
0 cenário artístico local reserva boas exposi

ções, merecendo destaque os originais de Joan 
Miró, que podem ser vistos no Santander Cultural 
(Sete de setembro, 1028), até o dia 20 de junho, 
numa oportunidade única. “Mirabolante Miró” 
exibe 178 gravuras e 28 pôsters criados nas últi
mas duas décadas de vida do artista catalão, per
tencentes ao acervo da Galeria Lelong (Paris). Sua 
obra é marcada pelo colorido intenso, com gran
des zonas de cores primárias e grafismo, sendo 
influenciadas pela poesia, neste caso, na inter
pretação de textos de autores como Jacques Pré- 
vert e René Char.

No Margs (Praça da Alfândega, s/n9), até o dia 
29, está em cartaz a arte contemporânea do gaú
cho Otto Sulzbach, com quatro painéis e uma ins
talação produzidos em borracha industrial. Os re
síduos da indústria automobilística são transferi
dos para as Salas Negras, saindo de seu contexto 
original e adquirindo novos significados. Maleá
vel, sem brilho e com textura, o material começou

a ser foi usado pelo artista na 
Faculdade de Arquitetura, a 
partir de pesquisa sobre volu
mes. O resultado foi uma obra 
essencialmente monocromáti
ca e com aparência abstrata.

Já a Galeria Gravura pro
move duas mostras: de Erico 
Santos em sua sede (rua Corte 
Real, 647) e uma coletiva, com 
a participação de 25 artistas, 
que abre na próxima terça-fei
ra, às 20h, no Átrio do Shopping Bourbon Coun- Bourbon Country, cujas obras expostas serão 
try (avenida Túlio de Rose, 80). Até 4 de junho é vendidas no horário de funcionamento do local,
possível conferir, no bairro Petrópolis, 12 óleos das lOh às 22h. Entre os participantes, nomes
sobre tela e três serigrafias de Érico Santos, ten- consagrados, como Alice Soares e Clara Pechans-
do como tema central as colheitas de flores. A uti- ky, até novos artistas. Benno Pferscher, Biba
lização intensa das cores é a marca de sua produ- Mattos, Breno Nora. Celma Paese, Corali Cardo

so, Ena Lautert, Esther Bianco, Flávia Antoniolli.
Um panorama das artes plásticas, nas mais Kalika, Maria Luiza Cangeri, Marilene MafTei, Ro- 

diferentes técnicas é o objetivo da coletiva do sei Leon, Suzi Etchepare e Vera Becker.
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PIirção, inspirada no impressionismo.
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