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Uma semana de gravuras no Margs
Obras de Silvia Mecozzi e Francisco Toledo entre as atrações nas galerias, a partir desta semana
•jvt a próxima quinta, dia 24, o Museu de Artes Alfandega, s/n9), abre temporada com duas mos- Ferreira de Souza, integra o cronograma 2003 do 
1 \ do Rio Grande do Sul/Ado Malagoli (Praça da tras. Nas Salas Negras, “Mera Esfera Espera Espi- Projeto Enartes/SEC e ficará exposta até dia 23

__________ fotos divulgação/çp nhos”, com gravuras e esculturas de maio na galeria Xico Stockinger (CCMQ, An-
da paulista Silvia Mecozzi, propõe dradas, 736, 69 andar). Luiz Antonio Felkl, Lorai- 
uma discussão sobre a aspereza e ne Oliveira e Vera Reichert também fazem vemis- 
a violência do mundo atual. As 93 sage amanhã. “Sintaxe da Figura - Ensaios Vi- 
gravuras do artista mexicano suais”, de Felkl fica aberta até 17 de maio na ga- 
Francisco Toledo giram em tomo leria Bolsa de Arte (Quintino Bocaiúva, 1115). Os 
de morte e erotismo e ficarão nas ensaios foram desenvolvidos a partir da figura 
Pinacotecas do museu. Dia 24, o humana. O Museu do Trabalho (Andradas, 230) 
Icbna exibe aquarelas de Edgar do exibe “Gravuras em Metal”, de Loraine Oliveira. 
Valle, dia 24, na Cultural Gallery São 24 trabalhos, como gravuras em metal e mo- 
of Arts Dante Sfoggia (Riachuelo,.... notipias com imagens que ganham profundidade 
1257); e a Gestual (Lucas de OliA" pela sobreposição de planos e velaturas. 
veira, 21) abre, “Profissionais do
Sexo e Santas - Pequenas Inter- (Novo Hamburgo) mostra desenhos e pinturas de 
venções sobre Mídia Informal”, Vera Reichert. De hoje até 2 de maio, três mostras

ocuparão os espaços da Câmara Municipal. Na
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“O Olhar” (até 17 de maio) na Modernidade

nr ? Ui
com obras de André Petry.

“Missões Jesuíticas”, com Av. Cultural: Maria Clara La Porta e Geluza Lopes 
participação de 18 artistas convi- expõem pinturas; Olga Silveira e Ricardo Santos, 
dados, abre amanhã, dia 23, em com pinturas e esculturas, ocupam o T Cultural 
comemoração à Semana do índio. Teresa Franco e, no saguão do Salão Adel Carva- 

Silvia Mecozzi em frente a uma de suas obras que o Margs vai exibir A mostra, coordenada por Adair lho,“Cores e Labores”, pinturas de Neco Silveira.
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CORREIO DO POVO
ie 2003

ma proposta de dis
cussão sobre a aspe
reza e a violência do
mundo contemporâ-
neo. Assim pode ser

definida a exposição “Mera Esfe--
ra Espera Espinho”, da artista
plástica Silvia Mecozzi, que está
nas Salas Negras do Margs (Pra-
ça da Alfandêga, s/n-).

São sete gravuras e escultu
ras concebidas pela artista pau-
lista como uma reação à brutali
dade do momento atual, mani
festando o desejo pela sobrevi
vência. Para deixar o visitante
mais próximo dessa proposta, a
mostra tem uma museografia in-
timista, cujo primeiro impacto é o
acesso à sala de exposição, onde
o público deve passar por um tú
nel negro. A artista adota o dese
nho em preto-e-branco como ins
trumento de sua poética, utili
zando uma grande variedade de
formas de registro como buril
ponta seca, furadeira, lixas, fios
plásticos em chapas acrílicas,
abóbadas de resina e esferas de
cerâmica. Os trabalhos chegam a
sugerir uma mescla de gravura
com escultura, em que a linha
aparece como principal elemento
da construção da imagem. As 
formas translúcidas das obras
lembram corpos femininos.

A coleção já passou pelo Es-
/ paço Cultural dos Cornetos, no

Rio de Janeiro, e. após passar
por Porto Alegre, será vista no
Museu de Arte Moderna da
Bahia e na Pinacoteca do Estado
de São Paulo. A exposição “Mera
Esfera Espera Espinho" poderá
ser visitada até 25 de maio, de
terças a domingos, sempre das
lOh às 19h. A entrada é franca.

Reação à violência 

na arte de Mecozzi
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CORREIO DO POVO
Sábado, 26 dé abril de 2003

i1 deeoração .% 5v■ f:: >i.
/A Galeria 

Gravura (Corte 
Real, 647)

: realiza a mostra 
"Mulheres e 
Flores", com 

. sugestões de 
presentes para 
o Dia das Mães.

U ma proposta de dis
cussão sobre a aspe
reza e a violência do 
mundo contemporâ
neo. Assim pode ser 

definida a exposição ‘Mera Esfe
ra Espera Espinho", da artista 
plástica Silvia Mecozzt, que está 
nas Salas Negras do Margs (Pra
ça da Alfandêga, s/n°).

São sete gravuras e escultu
ras concebidas pela artista pau
lista como uma reação à brutali
dade do momento atual, mani
festando o desejo pela sobrevi
vência. Para deixar o visitante 
mais próximo dessa proposta, a 
mostra tem uma museografia in- 
tlmlsta. cujo primeiro Impacto é o 
acesso à sala de exposição, onde 
o público deve passar por um tú
nel negro. A artista adota o dese
nho em preto-e-branco como Ins
trumento de sua poética, utili
zando uma grande variedade de 
formas de registro como buril, 
ponta seca, furadeira, lixas, fios 
plásticos cm chapas acrílicas, 
abóbadas de resina e esferas de 
cerâmica. Os trabalhos chegam a 
sugerir uma mescla de gravura 
com escultura, cm que a linha 
aparece como principal elemento 
da construção da Imagem. As 
formas translúcidas das obras 
lembram corpos femininos.

A coleção já passou pelo Es
paço Cultural dos Corrrelos, no 
Rio de Janeiro, e, após passar 
por Porto Alegre, será vista no 
Museu de Arte Moderna da 
Bahia e na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. A exposição "Mera 
Esfera'Espera Espinho" poderá 
ser visitada até 25 de maio, de . 
terças a domingos, sempre das 
lOh às 19h. A entrada é franca.
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São pinturas, 
escutturas e 

gravuras de 12 
artistas. Jane de 

Boní, Alice 
Soares, 

Esther Blanco, 
Blba Mattos e 

Ellzethe 
Borghetti estão 

entre eles.
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r "Aldemir Marti 
nerante da Seriai
ser conferida até quarta-feira, dia 30, na Ga
leria Bublitz De- 
caedro (Vicen
te da Fontoura,
2600). São 15 

n obras produzi- 
d das pelo artista
* cearense, con

siderado um 
dos maiores

“ coloristas do 
8 Brasil. Grava- 
| dor, desenhist' 

e Ilustrador, 
nos anos 40Í ..’ 
participava ati
vamente de Ivrr- rJ- 

8 instituições e |
I grupos de arte. ■

Sua primeira individual foi em 1946 e, nos 
| anos 50, cursou História da Arte com Pietro 
M Maria Bardl. Seu trabalho de ilustração tam

bém atingiu a televisão. São dele as ilustra
ções da abertura da novela "Gabriela, Cravo 
e Canela". Segundo o critico de arte Jacob

■ Klintowitz, o artista "exercitou nas tradicio-
■ nais técnicas de pintura e soube acompa-
* nhar os avanços da tecnologia nas áreas do 
^desenho industrial".

ins,
rafiI Aldemir Martins §
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Reação à violência 

na arte de Mecozzi
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Até 10 de maio, a Galeria 
Gravura (Corte Real, 647) apre
senta a individual de cerâmicas 
da artista paulista Katsuko Na
kano intitulada “Contactos". A 
mostra é resultado de pesquisa 
“Contactos com a Matéria", em 
que os trabalhos são decorren
tes de um único gesto, ou da re
petição dele, para a totalização 
do objeto.
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I íIESTÁGIO EM PARIS

As obras do pintor brasileiro Carlos Scliar estarão O artista plástico brasileiro Rubem Grilo, conside- Artistas plásticos de todo o Brasil têm até o próxi
expostas até 15 de junho na Fundação Arpad Sze- rado um dos grandes mestres da gravura em.ma- dia 5 de maio para inscrever-se para a Bolsa Iberê
nes-Veira da Silva, em Lisboa. A mostra apresenta deira, está expondo seu trabalho em Buenos Aires. Camargo, em sua terceira edição. Ela foi criada em
21 obras do artista, produzidas entre 1948 e 1983, A mostra, que fica até 4 de maio no Centro Cultural 2001 com o objetivo de propiciar um período de es-
com técnicas que vão desde o óleo sobre tela e pa- Borges, apresenta um vasto conjunto de xilogra- tudos no exterior. Através do prêmio, é oferecida ARTE EM GOIÁS
pel até guache e serigrafia. Scliar, que faleceu em fias. Composta por módulos, na forma de retrós- residência de três meses em instituição de reco- Fotografia, instalação, escullura, gravura, fotogra-
2001, aos 81 anos, expressou-se através de dife- pectiva, reúne obras criadas entre 1980 e 2002, nhecido valor e importância no mundo das artes, fia, vídeo, desenho, objeto e pintura são as catego-
rentes linguagens artísticas. Além da pintura, proje- com destaque para os trabalhos “Gravuras Minia- além de passagem aérea e ajuda de custo. Os in- rias que fazem parte do Salão Nacional de Arte de
tou e dirigiu o documentário “Escadas', sobre um furas", “Arte Menor”, “Objetos Imaturos-, “Série Ci- teressados devem enviar dossiês para a Fundação Goiás - 3a Prêmio FlamboyanL O evento será rea-
casal de artistas cuja fundação possui, atualmente, nemalográfica', “Série Objetos, Aparatos de Preci- Iberê Camargo - Bolsa Iberê (Francisco Ferrer, lizado de 16 de julho a 9 de agosto no Flamboyant
seus quadros, o húngaro Arpad Szenes e a portu- são e Outras Xilogravuras- e “Obras de Maiores Di- 453 - sala 601 - CEP: 90420-140 - Porto Alegre). Shopping Center, em Goiânia. As inscrições, gra-
guesa Maria Helena Vieira da Silva. No Brasil, mensões". Nascido em 1946, em Minas Gerais, O regulamento e o formulário de inscrição estão tuitas, podem ser feitas até 14demaio,parabrasi-
Sciiar dividiu seu trabalho entre estúdios em Cabo Grilo já fez 26 exposições individuais e participou disponíveis no si/e www.iberecamargo.org.br. A di- leiros e estrangeiros que residam no Brasil há mais
Fno, Rio de Janeirob e Ouro Preto, que são as se- de 70 coletivas no Brasil e no exterior. Em 1973, vutgação do resultado acontece em 30 de maio. de três anos. Detalhes pelos telefones (62) 546-
des da Fundação Carlos Scliar, hoje comandada fez trabalhos de ilustração para os jornais Opinião Detalhes pelo telefone (51) 3028-4137 ou pelo e- 2019 e 546-2041 ou pelo e-mail salaodear-
pelo filho, Francisco.Scliar. ~. .... ....... , eMovimento.

SCLIAR EM LISBOA GRILO EM BUENOS AIRES !mo
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-. .mail cullural@iberecamargo.org........................... te@flamboyant.com.br...........

http://www.iberecamargo.org.br
mailto:cullural@iberecamargo.org
mailto:te@flamboyant.com.br
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í 1 diretor do MARGS, Paulo Alencastro, e a artista Silvia 
I | Mecozzi (foto acima) na abertura da exposição “Mera, 
I I Esfera, Espera, Espinho”, nas Salas Negras do museu. 
W. ' Falando na artista, 0 marido de Silvia, Ricardo Maya, 
tem uma marcenaria na Bahia. Trancoso não é só diversão. 
A empresa de Ricardo, que trabalha com madeiras de 
qualidade, segue desenhos zoomorfos. Isto é, baseados 
em figuras de animais.
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# A coluna se 
equivocou: o marido 
da artista Silvia 
Mecozzi chama-se 
Roberto Maya e 
possui a marcenaria 
Trancoso, localizada 
em Vila Madalena,
São Paulo. 
Aproveitando 0 
espaço, vale comentar 
que a abertura da 
exposição, onde 
recebia Paulo Amaral, 
diretor do Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul - Ado Malagoli, 
esteve repleta. Além 
do trabalho de Silvia 
Mecozzi, 0 museu 
teve vernissage da 
obra gráfica de 
Francisco Toledo. Na 
ocasião, estiveram por 
lá o cônsul do México 
Salvador Arriola, 
Renato Rosa, Luis 
Carlos Lisboa e 
Eduardo Vieira da 
Cunha, entre outros.

. •

-v


