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Assunto:

,Âv com?
O Margs inicia o mês 

de junho com a 
exposição de 50 guaches 

sobre papel do artista 
plástico gaúcho Yeddo 

Titze. O artista participa 
de encontro com o 
público no dia 9 de 

junho, no Auditório do 
Margs. Na série de 

trabalhos, Yeddo Titze 
propõe uma aventura 

das cores, utilizadas em 
composições sensíveis e 

estéticas de flores e 
paisagens. A mostra, que 

tem a curadoria de 
Maria Eunice Gavioli, 

abre no dia 3 e 
permanece até 27 de 

junho.



Artes plásticas com novo roteiro
Cerâmica e pintura são atrações em mostras que se iniciam a partir de hoje em espaços da Capital
T”\ urante a primeira quinzena de gem aos 80 anos da ceramista. Além A série de trabalhos 
I) junho o público porto-alegrense de suas obras, estarão expostos tra- propõe uma aventura 
poderá aproveitar o clima de inverno balhos de Bira Laçava, Graça Go- das cores, em composi- 
para conferir o circuito de artes mes e Rodrigo Nunes, entre outros, çoes sensíveis e estetica 
plásticas. Hoje, ao meio-dia, na Pi- Visitação até o próximo dia 23. de flores e paisagens,
nacoteca Barão de Santo Ângelo do Na Galeria Garagem de Arte (Lu- Na próxima terça- 
lA/Ufrgs (Senhor dos Passos, 248), ciana de Abreu, 450), também hoje, feira, dia 8, as 2Uh, sera 
abre a mostra “Marianita no ensino começa a exposição em homenagem a vez de confenr a cole- 
de muitos caminhos”, em homena- ao pintor cearense Aldemir Martins, üva Artistas^do atelier

fotosdivulgação/cp que está comemo- Britto Velho , na uei- 
)gV- j~lslr5 rando 82 anos de phus (Cristóvão Colom- 

idade. Obras de Eli- bo, 1093), até o dia 21 
zethe Borghetti, Xico de junho. Reunidas, as
Stockinger e Vasco obras de 11 artistas que [j _________ ___ _____________
Prado também esta- passaram pelo ateliê e Qbra de Dan^l0 Gonçalves na Garagem de Arte 
rão no local em visi- que, paralelamente, „ m a-
tação até o dia 23. exercem outras atividades. Cada um ther E de 16 de junho a 10 de juflio

Amanhã, às 19h, expõe dois trabalhos em acrílica so- a galeria Gravura (Corte: Real 647) 
Margs (Praça da bre tela, nas dimensões 80cm x exibe os trabalhos de Gladys Geyer. 

Alfândega, s/nfl), se- 60cm e tema livre. Entre os pintores, Nas 20 telas, predomina o preto, 
rá aberta a indivi- Danúbio Gonçalves, Adriana Freitas que, combinado a outros tons, com- 
dual de pinturas in- Vitória, Alice Schmitt, Chico Paz, põe formas sutis e emgmaücas Gla- 
titulada “Vivências Beth Collares, Heloísa Lomando, dys dedica-se a arte desde 1976, 
da natureza”, de Guta, Jussara Gonçalves, Madalena tendo passado pelo atelie de Vera 
Yeddo Titze. A mos- Polonia, Nilda Maria Maisonnave, Wildner, Fernando Bani, Vasco Pra- 
tra segue até dia 27. Maria Berta Domeles e Paula Gün- do e Plínio Bemhardt.
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Abre amanhã ‘Vivências da natureza', de Yeddo Titze
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0 sentido da cor em Yeddo Titze
Artista inaugura exposição de guaches, hoje à noite, no Margs, em Porto Alegre

FOTOS REPRODUÇÃO/ZH

O pintor Yeddo Titze, gaúcho de Livramento, 68 anos, 
inaugura exposição às 19h de hoje na Galeria Iberê Camar
go, no segundo andar do Margs, na Praça da Alfândega.

São 55 guaches em que o artista investiga a conjugação en
tre transparência e opacidade sugerida pelo material.

Sem realizar uma individual desde 1997, Yeddo apresenta - 
até 27 de junho - seus trabalhos mais recentes, flores e paisa
gens, entre o figurativo e o abstrato. O que se sobressai ali é o 
sentido da composição, herança já remota dos dois anos de es
tudo, há quatro décadas, no mítico 
ateliê de André Lothe, em Paris. p
- Ele já era idoso - recorda Yeddo. [T

- Aceitava poucos alunos, mas me L 
aceitou. Era rigoroso, capaz mesmo tf 
de destruir um trabalho do qual não 
gostasse. A primeira coisa que ele 
observava era a composição.

Em Yeddo, o sentido da composi
ção não se faz apenas pelo jogo de 
planos e linhas. Em suas paisagens 
verticalizadas, quem pontifica é a cor
- uma paleta ampla de tons baixos. O 
gosto pela cor foi a marca que Yeddo, 
ao longo de 10 anos como professor 
no Instituto de Artes da UFRGS, procurou transmitir a seus alu
nos. Entre eles, figuram artistas contemporâneos cujos trabalhos 
parecem confirmar essa apreensão da cor, como Eduardo Vieira 
da Cunha, Lucia Koch, Marilice Corona e Paula Mastroberti.

A exposição pode ser visitada de terças a domingos, das 10 às 
19h, com entrada franca. O artista participa de encontro com o 
público no dia 16 de junho, às 18h, no auditório do museu, ao la
do da crítica de arte Marilene Pieta.
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Quase abstrato: a cor domina as composições de Yeddo Titze
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Dia para conferir a abertura de três exposições
vas mostras. No Museu Joaquim Jose Felizardo (Joao Alfredo, 582), Tra 
sa dos Venezianos ne 15” exibe pinturas e desenhos que tem como tema o 
casario da antiga rua da Cidade Baixa, com 15 imóveis tombados pelo Pata- , 
mônio Histórico de Porto Alegre. Os artistas integram o ^niP° 1 ^ 0 1 > &
dia 30 de junho a coleüva "Correndo o risco fica no Espaço Arte da Univa . ^ 
tes (Avelino Tallini 171, Lajeado). tJm total de 25 artistas, entre eles Bruto 
Velhol^Eduajdo Haesbaert. Fernando Bani. Gelson RadaeUi e Mauro Fuke, 
expõem trabalhos. E no Margs (Praça da Alfandega. s/n) o professor de pu 
tura do Instituto de Artes da Ufrgs, Yeddo Titze, propoe uma viagem pelo 

cores através de 50 guaches ,sobre papel.
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Obra de Marli Sassi, no Museu Felizardo

universo das



Jornal: .Qe^a^-flr...çSkJS^"VçOòtS

O-H-j..oaLj^dqü. I
P*S»»a:
Data:

Margs lidera temporada de artes em junho
Com três novas exposições, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul se destaca entre as atrações plásticas em Porto Alegre
A lém da mostra de 50 guaches sobre pa- A maioria das demais atrações das artes Abrem na segunda, atada -Dlvens.dade 
Apel do artista plástico gaúcho Yeddo plásticas gaúchas na próxima semana do olhar de Manhe, noi Porte> das Artes 
Tltze inaugurada ontem, o Margs garante abrem na segunda-feira, dia 7. A Camara (Voluntários da Patria, 1188)com40pintu para a prófima semana mais duas exposi- Municipal de Porto Alegre promove, no *T" ras equeinclui visttai monítora^t (tórfone 
ções. Na terça, dia 8, abre a mostra “Papier Cultural Tereza Franco, a nova exposição 51 -3029-0119) e oficinas de releitura de 
maché” coletiva com obras de Célia Meirel- de Maria Clara La Porta. “Tudo por um...” e sua obra a alunos de escolas e de vivência 
les, Chò Domelles, Müca Chang e Tânia o título da mostra, resultado da pesquisa de criatividade para jovens e adultos; Arte 
Teixeira, nas Salas negras e nos torreões do em artes visuais da artista, sendo esta a social , com parücipaçao de vanos arüstas 
museu; e na quarta, dia 9, “Con água de primeira exibição do trabalho na Capital, a partir do dia 7 no saguao da Farmacia 
Icielo, un viaje diferente pela historia de la após ter sido selecionado para uma exposi- Basica Municipal de Canoas; e no shoppmg 
pintura”, com base num projeto multidisci- ção em São Paulo e para a P Bienal de Mo- Joao Pessoa o PU^.1C®Pirn 
plinar de integração artística envolvendo ntenegro. Deverá participar também, ainda bem a mostra de Mana E1}sabete Puüieiro 
exploração pictórica e experiência educa- este ano, do Mapeamento das Artes Visuais da Silva, com oleos e acnlicos sobre tela 
cional, premiado no Chile. no RS, no MAC da CCMQ. com tematicas florais. Obra de Maria Clara La Porta, destaque da próxima semana
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Yeddo Titze expõe seu colorido vital e forte
Os 50 guaches sobre papel do ções, tons, manchas e for- rm 

gaúcho Yeddo Titze, que exploram a mam pinturas, árvores e flo- m 
conjunção entre transparência e res. São telas verticalizadas, B 
opacidade, estão expostas no Museu norteadas pelo efeito da cor, E£ 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado pontual na obra do artista. IS

Dando aulas no Instituto is 
de Artes da Ufrgs ib 
desde 1980, u/ 
seus alunos, ho- Br 
je reconhecidos ra 
artistas, apren- V* 
deram a lição do W*- 
mestre sobre a ir

França em duas 
oportunidades. 

1M Em 1962, ao ga- 
nhar bolsa do go- 

9by vemo francês, te- 
jUmj ve aulas com An- 

dré Lhote e Mar- 
[jj| ceio Gromaire; e 

j Jj em 1968, quando 
estudou em Paris 

i J tapeçaria com 
École d’Aubus- 

M i son. Entre as

Malagoli (Praça da Alfândega, s/ne), 
até o dia 27 de junho.
Aos 68 anos, o artista 
apresenta uma série 
com seus trabalhos 
mais recentes, propon
do uma aventura das 
cores, utilizadas em 
composições sensíveis e 
estéticas de flores e

I i.

importância da ações culturais
cor. Entre eles - sao guaches sobre papel coordenadas pelo 

paisagens. Os jardins estão Lucia Koch, Paula artista estão a fundação da Escola
de Titze são pintados Mastroberti, Marilice de Artes da Universidade de Santa
em papel canson que, Corona e Eduardo Viei- Maria (1963) e o Núcleo Ocupacio-
ao receber um banho de ra da Cunha. Titze, nal da Gama e o Grupo Triângulo
água de tinta, registram ___________ nascido em Santana do (1958). Visitações ao Margs de ter-
livremente combina- Série recente do artista... Livramento, estudou na ças a domingos das lOh às 19h.


