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A arte contemporânea é destaque
Exposições apresentam retrospectivas da carreira dos artistas Carlos Vergara e Carlos Fajardo
fJBÊt* WtílkMMB A s retrosPectivas artísticas de Carlos Vergara e Carlos Fa- cica organizou a mostra “Nova Objetividade Brasileira* que fa-

jardo movimentam dois espaços culturais da cidade. No zia um balanço da vanguarda produzida no Brasil. Desde 
fcr Santander Cultural (Sete de Setembro, 1028), a partir de ho- 1996 realiza importantes obras públicas, sendo a mais recen-

Wê -í6, Pode'se conferir um panorama de 40 anos de trabalho de te o painel no novo Aeroporto Salgado Filho. O projeto da res- 
f» Vergara, e no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da trospectiva de Vergara nasceu em Porto Alegre, seguindo de- 
M Alfândega, s/ne), até dia 13 de julho, Fajardo apresenta uma pois para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A partir dessa 

seleção de obras produzidas desde os anos 60 até atualidade, mostra é que será editado o primeiro livro abrangente sobre o 
O curador Paulo Sérgio Duarte, junto com Vergara, resol- arüsta, com previsão de lançamento para o final de julho. Vi

veu ‘começar a mostra pelo fim’, ou seja, abrir a exposição sitações até 7 de setembro, das lOh às 18h; segundas, das
“Viajante - obras de 1965 a 2003”, com os últimos trabalhos 12h às 20h; e de terças a sábados, das lOh às 20h.
do arüsta, e depois fazer com que o espectador trilhe cami- Contemporâneo de Vergara, Carlos Fajardo está expondo 
nhos que levem ao início da sua carreira. No Santander estão nas Pinacotecas e na Sala Berta Locatelli do Margs. Para “Poé- 
dispostas 77 obras de médio e grande porte, vindas de acervos tica Distante", com curadoria de Sônia Salzstein, foram sele- 
de instituições como o MAM do Rio de Janeiro e o de São Pau- cionados 15 trabalhos, alguns dos anos 60. mas a maioria é 
lo, e de importantes coleções particulares. São telas abstratas, inédita, concebida espccialmente para o Museu. O artista

fotografias; desenhos e acríli- conjuga c lida com materiais bem distintos entre si. como es- 
Jt cos. c também instalações dos pelhos. vidros, pedras, ferro, aço, chumbo, madeira, glicerina, 

anos 60 que foram especial- tecido, e procura evitar maiores interferências. Em uma sala.
mente releitas pelo artista para há 36 mesas cobertas por espelhos medindo um metro por
este evento. “O espectador deve um metro cada uma. Nas paredes, mais duas dezenas de es-
desvelar o olhar para ver a arte; pelhos com dois metros de altura, 
deve ver para sentir e não para Fajardo teve uma formação não-linear, provocada pela 
pensar”, salienta Vergara, ao contracultura estabelecida na sociedade artística durante a 

Wm comentar a procura das pes- ditadura militar no Brasil. Reconhecido como um dos expoen- 
■jjgp s°as por significados em suas tes da arte brasileira contemporânea, o artista dedicou-se ini- 
■ r:*Y pinturas abstratas. cialmente à pintura, passando a explorar superfícies plásücas

Gaúcho, radicado no Rio de na década de 70. Com o passar do tempo, acabou aprimoran- 
Janeiro desde a infância, Verga- do uma poéüca interdisciplinar que o irá situar entre a pintu- 
ra foi discípulo de Iberê Camar- ra e escultura. Seu trabalho então adquire traços de tridimen- 

Üm em meados dos anos 60, pe- sionalidade e de instalações. Paulista, ele já representou o 
«j ríodo em que se integrou a im- Brasil em duas Bienais de Veneza e participou de seis edições 

portantes movimentos da arte da Bienal Internacional de São Paulo. Visitações ao Margs, de 
Amsto será tema do debate O Estatuto da Pintura na Arte’ brasileira. Ao lado de Helio Oiti- terças a domingos, das lOh às 19h.
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Quatro mostras se destacam em Porto Alegre
Três novas exposições movimentam espaços culturais da 

Capital neste final de semana, além do encerramento da 
Mostra de Genealogia, nas comemorações dos 128 anos da 
Imigração Italiana no Estado. Este evento pode ser visitado 
até amanhã, das 8h30min às 12h, e das 13h30min às 18h 
no andar térreo do prédio do Ministério Público Estadual 
(Praça da Matriz, s/n9). Nesta sexta-feira, dia 30, a partir 
das 19h, será aberta a exposição “Poética da Distância”, com 
obras do paulista Carlos Fajardo, no Margs/Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n9); e amanhã também, às 20h, será 
promovida a vemissage de Márcia Moraes que apresenta 
trabalhos em terracota no Teatro Nilton Filho (Grão Pará, 
179). O destaque entre as inaugurações deste fim de sema
na é a mostra “Carlos Vergara - Viajante - obras de 1965 a 

Márcia Moraes expõe terracotas a partir desta sexta-feira 2003”, que abre domingo, dia l9, no Santander Cultural.
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A exposição

Poética da Distância,
com 15 obras do artista plástico Carlos Fajardo, abre hoje 
no Margs. A presença e a ausência de elementos, a 
valorização de espaços amplos e vazios caracterizam a 
mostra, composta de obras antigas e recentes. Fajardo 
espera que os visitantes se tornem "singelos pedestres 
interagindo com as obras que vão encontrando pelo 
caminho". Espelhos, plásticos infláveis, chapas de ferro, 
madeiras e lâmpadas fluorescentes vão compor com as 
amplas salas do andar térreo do Museu. Amanhã à tarde, 
ele acompanha o público numa visita e conversa sobre a 
concepção de seu trabalho.
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Mostra de Carlos Fajardo no Margs
Exposição nas pinacotecas do museu abre o novo ciclo de atrações nas artes plásticas da Capital

“Ex-Formandos/Reformados” é o título da ex- em homenagem ao Dia dos Namorados, com 
as pinacotecas e a sala Berta Locatelli posição que abre hoje para visitação pública, na obras de artistas como Biba Mattos, Breno Nora, 

do Museu de Artes do Rio Grande do Sul/Ado Ma- Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Édison Maciel, Estelita Schames Kalika, Margari- 
lagoli (Praça da Alfandêga, s/n9) apresentarão a Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 
exposição “Poética da 
Distância”, com obras 
do artista plástico pau
lista Carlos Fajardo. A 
seleção da mostra exibi
rá obras produzidas 
desde os anos 60 até a 
atualidade. A curadoria 
de Sônia Salzstein privi
legiou obras produzidas 
nos anos 80. Carlos Fa
jardo já representou o 
Brasil em duas Bienais 
de Veneza e participou 
de seis edições da Bienal 
Internacional de São 
Paulo. Na última edição 
deste evento, ele ganhou 
uma sala especial ao la
do de Nelson Leimer e 
Karin Lambrecht.

■pv e sexta-feira, dia 30, até o próximo dia 13 de 
\_) julho,

da Stein, Rosane Guerin e Selva Doll. Os traba- 
fotosdivulgação/cp Sul (rua Senhor dos lhos, esculturas em bronze, terracota e resina, re- 

Passos, 248, l9 andar), tratam casais e podem ser visitados ou compra- 
Com visitação até dia 10 dos de segunda a sexta, de 9h30min à 18h30min 
de junho, das lOh às e aos sábados, das 9h30min até às 13h30min. 
17h, será realizado tam
bém um evento parale- artes plásticas de Porto Alegre, apresentando per- 
lo; o painel “Artistas Li- fís femininos em terracota e anjos, a partir tam- 
cenciados Questionam bém da próxima sexta, dia 30, no Teatro Nilton 
Bacharéis Artistas”, no Filho (rua Grão Pará, 179). Este ciclo segue até o 
dia 4 de junho, a partir próximo domingo, dia l9, quando o Santander 
das 18h30min. A cura- Cultural (Sete de Setembro, 1028) abre, com um 
doria da exposição é as- coquetel das 18h às’ 21h, a mostra "Carlos Verga- 
sinada pelo professor ra - Viajante - Obras de 1965 a 2003". 0 projeto 
Luiz Eduardo Robinson itinerante “Carlos Vergara” que vai permanecer 

em Porto Alegre durante 100 dias, vai além da ex- 
A partir de hoje tam- posição, pois inclui o lançamento de um livro, en- 

bém e até o próximo dia contros e debates. O livro, do critico Paulo Sérgio 
12 de junho, a Gravura Duarte, é a primeira obra abrangente sobre os 
Galeria de Arte (Corte trabalhos de Vergara cobrindo em 228 páginas e 
Real, 647) realiza uma mais 150 imagens, o percurso desde os anos 60 

Abre sexta-feira, no Margs, a nova exposição do artista coletiva de esculturas até suas obras mais recentes.

Márcia Morais faz sua estréia no circuito das

Achutti.
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T\.T~JNao perca
Para quem não fez feriadão e 

ficou em Porto Alegre, é a chan
ce de conferir quatro exposições 
importantes de arte contemporâ
nea, todas no Centro. Nas pina
cotecas do Margs, esta a art<T 
perturbadora do paulista Carlos
Fajardo. Um andar acima, a re- 
cem-inaugurada individual de 
Eduardo Vieira da Cunha, com 
pinturas e objetos. O Santander 
Cultural, na mesma Praça da Al
fândega, apresenta uma retros
pectiva de Carlos Vergara, pintor 
gaúcho radicado no Rio.

O Museu do Trabalho inaugu
ra amanhã de manhã uma indivi
dual de gravuras de Maria Lucia 
Cattani. O trabalho está baseado 
nas sutis transformações provo
cadas por gestos repetitivos.

Gravura de Maria Lucia Cattani
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A ‘Poética da Distância ’ de Carlos Fajardo
A exposição “Poética da Distância” que leva a assinatura do paulis

ta Cof °*® ?fja,ro°iP°dn ser conferida no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n-), ate dia 13 de julho. Estão dispostos, nas Pinacotecas e na Sala 

_ BelrtJ Locatelli, 15 trabalhos do artista, sendo a maioria inédita, con- 
cebidaespecialmente para 0 Museu e outras produzidas nos anos 60 

| O artista conjuga e lida com materiais bem distintos entre si, como es- 
pelhos, vidros, pedras, aço, madeira, tecido. Para se ter uma idéia em 
umasa a’ ^a mesas cobertas por espelhos; nas paredes, duas deze
nas de espelhos com dois metros de altura. Suas mostra, com traços 
de instalaçao, valoriza 0 vazio e os espaços amplos.

Fajardo teve uma formação influenciada pela contracultura esta
belecida na sociedade brasileira durante a ditadura militar. Reconhe
cido como um dos expoentes da arte brasileira contemporânea, ele já 
representou 0 Brasil em duas Bienais de Veneza e participou de seis
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