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16 — TERÇA-FEIRA, 17 de junho de 2003 VARIEDADES

Gavetas de imagens e a face da alma
Abrem hoje as exposições dos artistas Eduardo Vieira da Cunha, Clarissa Kaifelz e Velcy Soutier
/~\ Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- 
U lagoli (Praça da Alfandega, s/nQ) vai ocupar,

13h30min. Os quadros de Soutier podem ser con- tadas até o próximo dia 27, das 9h às 18h, de se- 
feridos de segunda a sexta, das lOh às 19h, e aos gunda a quinta, e das 9h às 16h, na sexta, 
sábados, das lOh às 13h, até o próximo dia 30.

Estas três mostras se
a partir de hoje, duas de suas galerias para exibir 
os projetos mais recentes do artista plástico gaú
cho Eduardo Vieira da Cunha. Esta é a sua mais 
recente produção, que ocupará a sala Iberê Ca
margo, com 15 telas em grande formato, e a sala 
Oscar Boeira, com um trabalho intitulado “A Fa
ce Oculta das Imagens”, composta por desenhos, 
fotografias e objetos que falam do fascínio das 
sombras como elemento formador de imagens. 
Com a exposição, será lançado um livro de 106 
páginas sobre a obra desenvolvida pelo artista, 
com textos de Mônica Zielinsky, Jean Lancri e 
Idéia Cattani. Visitação até dia 27 de julho.

Pinturas de Clarissa Kaifelz na Gravura (Corte 
Real, 647) hoje, às 20h; e a mostra “Horizontes", 
com pinturas de Velcy Soutier, na Alencastro 
Guimarães (Mariante, 426, mesmo horário) são 
também as atrações de hoje na Capital. A mostra 
de Clarissa se estende até 5 de julho, com visita
ção de segundas a sextas, das 9h30min às 
18h30min, e nos sábados, das 9h30min às

O trabalho de Maria Inês Rodrigues (gravuras 
mmFOTosDimGA^Âo^cp em metal, pinturas e es

culturas) segue no Mar- 
gs até 6 de julho e a de 
Carlos Fajardo, nas Pi
nacotecas, até 13 de ju
lho. O Santander Cultu-

somam com as novas 
atrações dos espaços 
culturais da Câmara 
Municipal, inauguradas 
ontem. Pequenos obje
tos, fotos e documentos 
são a matéria prima das 
obras que Maria Clara 
La Porta exibe no sa
guão do Salão Adel Car
valho, sob o título de 
“Gavetas da Alma"; o 
grupo Vivarte ocupa a 
Avenida Cultural Clébio 
Sória e no “T” Cultural, 
estarão pinturas de Ecil- 
da Symanski e leda Mai- 
nardi. Todas as três ex
posições podem ser visi- Eduardo Vieira da Cunha expõe no Margs
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I ral brilha com o colorido
I de Carlos Vergara em 

"Viajante - obras de 
1965 a 2003"; enaGes- 

I tual (Lucas de Oliveira. 
UM 21), Carlos Wladimirsky 

exibe seus quadros em 
“Atlândida: um Conti- 

L nente, uma Psique, uma
| Investigação”, até 10 de 
I julho. No próximo dia 

mMÈÈm 24. a Gravura abre mos- 
HHH tra com desenhos e gra

vuras de Alice Soares.
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Os coloridos e as sombras de Eduardo Vieira
Eduardo Vieira da Cunha está expondo sua recente produ

ção no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Pra
ça da Alfândega, s/n9), até 27 de julho. Sua mostra apresenta 
dois trabalhos distintos e complementares: um composto por 
15 telas em grande formato, produzidas em Paris durante 
doutorado na Sorbonne, e o outro intitulado “A Face Oculta das 
Imagens”, reunindo desenhos, objetos e fotografias que ressal
tam o fascínio do artista pela sombra.

Presentes nas telas e em vitrines abertas estão as paixões do 
artista: pequenos aviões, caminhões, entre outros objetos. Já 
as fotografias expostas, segundo Vieira, representam as som
bras que ficam escondidas de todo o processo de formação das 
imagens e que são responsáveis pelo surgimento de várias lin
guagens. Visitações de terças a domingos, das 9h às 19h.

seu

A repetição de temas é constante nas telas de Vieira


