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-SIGMUND-, DE CIARA PECHANSKY, REPRODUÇAIMH "IMIGRANTE", OE FERNANDO 8ARIL/ZH

íí\l Estado, por meio da Federação Israelita

imigração judaica para cá. A próxima atividade do pessoal é a exposi
ção Migrantes, que será inaugurada no dia Io de julho no Margs.

A mostra tem curadoria de Marisa Soibelmann e reúne obras de 
oito artistas, todos de origem judaica, que se dedicam exclusivamente 
as artes e produzem há mais de 20 anos. São eles Alfredo Nico- 
laiewsky, Anico Herskovits, Carlos Wladimirsky, Clara Pe- 
chansky (que pintou o retrato de Sigmund Freud acima, à esquer
da), Elida Tessler, Fernando Baril (autor do quadro à direita) Mí
riam Tolpolar e Paulina Eizirik.

A exposição fica em cartaz até Io de agosto.
■ i
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Terra Estrangeira", de Alfredo Wicolaiewsky, faz parte da mostra "Migrantes". Doutor emPoéticas Visuais, o artista faz um painel com cinco fotos, com 50cm x 75cm, que formam
uma seqüência

A arte em busca de suas raízes
Exposição Migrantes reúne oito artistas que se inspiram nos cem anos da primeira imigração judaica para
Para marcar os cem anos da primeira imigração 

judaica para o Brasil, será aberta hoje, às 19h, na 
Galeria João Fahrion do Margs, a exposição Mi
grantes. A mostra é uma iniciativa da Federação 
Israelita do Estado, tem curadoria de Marisa Soi- 
belmann e reúne obras temáticas de oito artistas 
(Alfredo Nicolaiewsky, Anico Herskovits, Carlos 
Wladimirsky, Clara Pechansky, Elida Tessler, Fer
nando Baril, Miriam Tolpolar e Paulina Eizirik), 
todos de origem judaica e produzindo regularmen
te há mais de 20 anos. No Margs, cada um recebeu 
um espaço de três metros lineares.

o Brasil

- Fui convidada pela Federação Israelita do Rio 
Grande do Sul para organizar uma exposição de ar
tes plásticas. Selecionei artistas de origem judaica, 
dos quais conheço o trabalho e tenho acompanhado a 
trajetória - explica Marisa Soibelmann.

A curadora ressalta que essa exposição fez com 
que os artistas fossem em busca de suas raízes, ex
pressando em sua obra as suas reflexões. Descobrin
do segredos, denunciando, registrando ou mesmo ex
pressando de forma bem-humorada, os artistas mos
tram o resultado de suas buscas.
- Cada artista expõe, ao lado de sua obra, a árvore 

genealógica de sua família até a segunda geração, 
chegando a seus avós. Estes que foram os imigrantes 
que aqui chegaram no início do século passado com 
o sonho de construir um novo mundo para sua famí
lia, num mundo novo que era o Rio Grande do Sul - 
acrescenta a curadora.

Para Marisa Soibelmann, a comunidade judaica é 
marcada por sonhos, vivências, desbravamentos e 
memórias de sua história, e os artistas expressam es
ses sentimentos todos em suas obras.
- Considero como pontos em comum entre os ar

tistas selecionados, e que são fundamentais, o pro
fundo comprometimento com a arte e com o ensino 
da arte, contribuindo dessa maneira na formação de 
uma nova geração de artistas. E não só de artistas, 
mas de um público que aprecia e valoriza a arte. É a 
seriedade com que esses artistas encaram a criação.

Acima, a gravura
"Paisages de

Israel", de
Anico Herskovits.

Ao lado,
"Palavras-chaves

para os
Migrantes", de

Elida Tessler

0 QUE: Migrantes, exposição que marca o 
centenário da primeira imigração judaica or
ganizada para o Brasil.
QUANDO: abertura hoje, às 19h. Visitação de 
terças a domingos, das 10h às 19h, de 2 de 
julho a 1o de agosto. No dia 1, às 18h, haverá 
um encontro com os artistas no Margs.
ONDE: Galeria João Fahrion, no Margs (Pra
ça da Alfândega, s/rf), fone 3227-2311
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dos sonhos
as múltiplas comemora
ções que marcam o 
centenário da imigração 

judaica no Brasil, Migrantes é 
somente uma delas - mas bas
tante representativa da cultura 
daquele povo. A exposição tem 
abertura marcada para as 19h 
de hoje, na Galeria João Fahri- 
on do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n9). A 
curadoria é de Marisa Soibel- 
mann. Alfredo Nicolaiewsky, 
Anico Herskovits, Carlos Wladi- 
mirsky, Clara Pechansky, Élida 
Tessler, Fernando Baril, Miriam 
Tolpolar e Paulina Eizirik, todos 
com produção regular há mais 
de duas décadas, formam a 
coletiva, que agrupa cerca de 20 
trabalhos e poderá ser visitada 
até 1 de agosto, de terças a 
sextas, das lOh às 19h. Na 
próxima quarta-feira, às 18h, os 
artistas plásticos conversarão 
com o público no auditório do 
Margs.

As obras escolhidas pela 
g curadora são marcadas, segun- 
< do ela, “pelos sonhos, vivências, 
§ desbravamentos e memórias de 
§ sua história e da comunidade 
o judaica. Nesta exposição, eles 
í ousam viver os sonhos que seus 

antepassados não puderam

realizar, ocupados que estavam 
com a sobrevivência em novas 
terras”. E possível observar que 
Herskovits evoca a pátria na 
gravura em metal Paisagens de 
Israel, Nicolaiewsky retrata a 
Terra Estrangeira em fotogra
fia e Clara retoma figuras 
históricas do Judaísmo em uma 
série de quatro pinturas. Da 
mesma forma, Israel é pressen

tida nos desenhos de Triângulo 
Rosa, de Wladimirsky, em 
Travessia e Memória, de Élida, 
e na pintura Imigrante, de 
Baril. Completam a mostra a 
litografia Meus Mortos, Meus 
Vivos, de Miriam, e os acrílicos 
sobre tela de Paulina Eizirik, 
que levam os títulos de O Povo 
de Israel Vive, Cenas de Rua e 
Imigrantes.

Moisés, de Clara Pechansky, é uma das obras O Povo de Israel Vive, de Paulina Eizirik, em acrílico sobre tela
r
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Mostras movimentam roteiro das artes
da Vera convidou 
25 artistas de seu 

I acervo para partici- 
4Par de coletiva. En- 

% tre eles. Soriano.
í Erico Santos. Nd- 

^"■1 son Jungbluh e 
i Eduardo Vieira da 
1 Cunha. A mostra 
m segue aberta até o 
m final do mês, sem- 
J pre de segundas a 
J sextas, de lOh à 
1 12h e de 13h30min 

à 19h e nos sába-

Hoje é um dia marcado pela ções do centenário da ■■■ 
abertura de três mostras. “Migran- imigração judaica, na |r 
tes - a imigração judaica através da exposição coletiva que Êv;íd|l 
arte” e “Francisco Riopardense de traz 20 obras temáti- 
Macedo: Artista e cidadão” começam cas, com curadoria de 
às 19h, no Margs (Praça da Matriz, Marisa Soibelmann. No 
s/n9), e “Ano XVÜI” se inicia a partir dia 7 de julho, às 18h, 
das 18h, na Galeria da Vera (Mar- eles participarão de um

encontro com o público 
O Margs se integra às comemora- no local. A visitação se

gue até l9 de 
agosto, de terças 
a domingos, das 
lOh às 19h. No
mesmo local co- Obra de Clara Pechansky 
meça “Francisco Riopardense dos, das llh às 14h. Na Casa de 
de Macedo: Artista e cidadão”, Cultura Mário Quintana (Andradas, 
com curadoria de Suzana 736) o programa é conferir a mostra 
Gastai e Ester Mambrini. O “Organismo”, de autoria de Viviane 
encontro do público com o ar- Gueller e reunindo nove peças tridi- 
tista e os curadores da mostra mensionais. A visitação pode ser fei- 
ocorre hoje, a partir das 18h. ta até o dia l2 de agosto na Galeria 

Para comemorar seus 18 Augusto Meyer, que fica no 3Õ andar 
Paulina Eizirik mostra seu trabalho no Margs anos de atividades, a Galeria do prédio.

X;

quês do Herval, 280).
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MIGRANTES — No Margs (Praça 
da Alfândega, s/nQ) até 1° de agos
to. Mostra comemorativa ao cente
nário da imigração judaica no RS, 
reunindo aproximadamente de vin
te obras. Participam Alfredo Nico- 
laiewsky, Anico Herskovits, Carlos 
Wladimirsky, Clara Pechansky, Eli
da Tessler, Fernando Baril, Miriam 
Tolpolar e Paulina Eizirik. Aberto 
de terças a domingos, no horário
das10hàs19h. a
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.MIGRANTES
tas da exposição “Migrantes", no Auditó
rio do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), 
amanhã, às_18h. Entrada franca.

n A,4mp Pó.

— Encontro com oito artis-
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Migrantes
Será realizado hoje, às 18h, no Auditório 

do Margs, um encontro entre os oito artistas 
da exposição Migrantes, mais Marisa Soi- 
belmann, curadora da mostra, e o psicanalis
ta e escritor Abrão Slavutzky. O bate-papo, 
aberto ao público, será sobre a imigração ju
daica no Rio Grande do Sul, que está com
pletando cem anos. A iniciativa é da Federa
ção Israelita do Estado 

Migrantes está na Galeria João Fahrion e. 
reúne obras temáticas de Alfredo Nico- 
laiewsky, Anico Herskovits, Carlos Wladi- 
mirsky, Clara Pechansky, Élida Tessler, 
Fernando Baril, Miriam Tolpolar e Pauli- 
na Eizirik.C
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De Clara Pechansky, esta obra faz parte da mostra no Margs

Artistas conversam com o público
Os artistas plásticos da exposição Migrantes, em cartaz na 

Galeria João Fahrion do Margs (Praça da Alfândega, s/n9), 
estarão hoje, às 18h, no Auditório do Margs para conversar com 
os presentes sobre o tema da mostra. O bate-papo, gratuito, vai 
girar em tomo da imigração judaica no Estado, que está com

pletando seu centenário em 2004. Além de Alfredo Nicolai- 
ewsky, Anico Herskovits, Carlos Wladimirsky, Clara Pe

chansky, Élida Tessler, Fernando Baril, Miriam Tolpolar e 
Paulina Eizirik, participarão a curadora Marisa Soibelmann e o 

psicanalista Abrão Slavutzky. O público pode conferir a Mi
grantes até 1 de agosto, de terças a domingos, das lOh às 19h.
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exposição 
“Migrantes”, 

no Museu de Ar
te do Rio Grande 
do Sul-Ado Ma- 
lagoli, bombou 
no último final de 
semana, contan- 
do com intensa 

: visitação. Entre 
os artistas que 
criaram obras 
para a mostra 
que homena
geia o centená
rio da migração 
judaica, Fernan
do Baril e Pauli- 
na Eizirik. A novi
dade é que há 
planos para le
var a exposição 
coletiva para ou
tras cidades do 
país.

: árias ONGs e pessoas que lutam pela defesa dos 
animais estão se movimentando para vetar o Pro

jeto de Lei do deputado Edson Portilho que autoriza o 
sacrifício de animais em ritos religiosos, aprovado no 
dia 29. Embora respeitem as religiões e credos que ma
tam e mutilam bichos não podem aceitar que esse tipo 
de sacrifício continue acontecendo em pleno século 
XXI. Ou alguém é capaz de acreditar que isso traga mais 
sorte, faça alguém arrumar um emprego ou um amor?

ÊÊÊÊÈÊM ■MMOHM
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Imigração judaica é 

tema de exposição
A imigração judaica é tema de “Mi

grantes” exibida na Galeria João Fa- 
hrion, no Margs (Praça da Alfândega, 
s/nQ), até l9 de agosto. A exposição 
reúne obras temáücas, em várias lin
guagens, de artistas de origem judai
ca e conhecidos nas artes plásticas. 
Entre eles estão Clara Pechansky (fo
to ao lado), Anico Herskovits, Elida 
Tessler, Fernando Baril, MirianTolpo- 
lar e Alfredo Nicolaiewsky, entre ou
tros. Visitações de terças a domingos, 
das lOh às 19h, com entrada franca.


