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A EXPOSIÇÃO RETROSPECTIVA 12£ FAYGA 0STRG7ER 

0 Museu de Apte do Rio Grande do Sulf órgão da Subsecretária de Cul 
tura/SEC, traz a Porto Alegre uma das mais importantes mostras retrospecti 

vas realizadas em nosso pais: a retrospectiva da obra âe FAYGA QSTROtfER. a 

brangendo 40 ana» de sua extraordinária produção gráfica* Organizada pelo 

Gabinete d© Gravura do Museu Nacional de Belas Artes/RJ, esta é a primeira 

oportunidade que se apresenta x>ara acompanharf num panorama abrangente 
obra qô Fayga Ostrower»

a

Â par desta importante mostra 

gramaçáo cora a artista em Porto Alegre 

0 curso está com as inscrições encerradas* Os dois encontros, o primeiro

ambos abertos

o MARGS está promovendo intensa pro~ 

y envolvendo 2 encontros e um curso,
9

a realizar-se dia 27, quinta-feira e outro dia 29« sábado 
ao publico*

FAYGA OSTRCWER
FAYGA OSTROWEB (lcdzç Polônia/1920) viveu na Alemanha de 1921 a

1933 de onde saiu para fixar-se no Rio de- Janeiro, onde reside desde 1934 = 
Brasileira naturalizada e 0idtioanm^GS|ria ? Fayga Ostrower ê Ckwa~
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'ie ir o da. Ordem do Hio Branco e Jfieabro Honorário cia Academia Bell 'Arfei

Bíeegno de Florença/Xtalia*
Bm 1946 2?ayga freqüentou o Curso de Artes Gráficas da Fundação Getu- 

lio Vargas/RJ* estudando com Tomás Santa Rosa, Carlos Oswaid, Axel leskos- 

eheck e Anna Levy0 Em 1955 viaga (Viagem Fullbright) para Nova Iorque aper 

feiçoando-se em gravura com Stanley Kayter*
A atividade artística de Fayga Ostrcwer abrange o Desenho, a Gravura, 

a Pintura, os Murais? Capas e ilustrações de livros e de discos? Padronff. - 

gem d© tecidos; Cartazes e Esmaltaçâo de Metals
Sua primeira exposição individual realizou-se no Ministério da Eduu- 

cação & Cultura, no Rio de Janeiro em 1943,,
Sua extensa produção artística jã esteve em exposição em mostras in 

dividu&is nos mais destacados museus9 universidades e galerias das Améri ~ 

cas 9 Europa e Oriente,-.
Inúmeros foram os saldes de que participou recebendo importantes pre 

miações? tais como: Medalhas de Bronze e Prata no Salào Nacional de Selas 
Artes (RJ/l948/l950); Prêmio de Gravura da Associação Artística e Literá ~ 

ria (Paris/1952)? Artista Convidada da Guiida Internacional© de la Gravura 
(Genebra/l955)» Prêmio d© Gravura da III Bienal de S&o Paulo (1955)? I9 

Prêmio do Salão Paulista de Arte Moderna (1956); l9 Prêmio Arte Contempora 

— Melhor Exposição do Ano ÍMAK/SP/LL956) ? Grande Prêmio Nacional de Gra 

vura na I? Bienal de Sáo Paulo (1957)? Grande Prêmio Internacional de Gra

vara na XXIX Bienal de Veneza (1958); Prêmio Gravura no I Salão Pan-Ameri

cano de Arte de Porto Alegre (1958); Convite do Governo Inglês para visi ~ 

tar Institutos de Arte da Inglaterra (1958); Prêmio La NaciÒn — Certame de 

Xilogravura (Buenos Âirôs/l9o0); Grande Prêmio de Gravura ~ I Certama In 

tev> Americano de Gravura Buenos Aires/1960); Prêmio de Gravura I Bienal 

do México (1961): Sala Especial na VI Bienal de São Paulo (1961); Prêmio 

de Desenho - VII Bienal ãe São Paulo (1963); Prêmio da Crítica de Arte "% 
Ihor Exposição do Ano” de Santiago (Ch±Xe/l967)5 Prêmio de Gravura na 1 Bi 

enal de Caracas (Venezuela/1967)? Painel de Gravuras para o Palácio It ama

ra ty (Braaília/3.968); Convite do Governo Alemão para visitar Institutos de 

Arte e Universidades (Bonnf Hamburgoç Berlim3 Francfcfurt.> Munique? Dussel- 
dorf5 Eosen, Stuttgart/1969)5 Prêmio de Gravura na I TrienaX Internacional 

de Xilogravura Contemporânea de Capri (Itália/1969); Prêmio de Gravura na 

II Bienal International Delia Grafica de Plorença (Itália/1970)5 Doação pe.

dei

nea
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X© Governo do Brasil9 de painel de gravuras para as comemorações do 25® a-

niveroário da ONÜ (1970); Membro do Club of Prize-Winnare of tha Internatí 

onal Print Biennales de Craeovia (Polônia/l972); Retrospectiva a convite 

do Ministério da Cultura da Espanha (Madri/1978); Exposição Retrospectiva 

na Kunetaksdemie de Viena (lÊustria/1979); Exposição Retrospectiva no Mu - 

Leonardo õa Vinci d© Milão (ItáIia/1980); Sala Especial na II Bienal Iseu
bero- Americana de Arte (México/1980); Exposição Retrospectiva no Museu de 

Arte Moderna do México (1981); Exposição Retrospectiva no Museu de Arte 
Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (São Paulo/1983); Expo9i - 

çao Retrospectiva no Museu Nacional ds Belas Artes (Rio de Janeiro/1983) <* 

Suas obras encontram-se nos mais destacados museus nacionais e in —

ternacionais,
A par de sua extensa produção artísticar Fayga Ostrower tem minis - 

trado conferências e cursos práticos e teóricos no Brasil e no exterior5 

tem participado como membro de juris de saibas de arte em todc o pais; ocu
pando cargos destacados tais como Membro do Conselho Internacional do In

ternational Center for Integrative Studies de Nova Iorque; Conselheiro do 

Instituto Goethe/KJ; Membro do Conselho Cultural do MAM/RJ; Professora dos

Cursos de Pds-Graduaçao em Educação Artística e Gravura da Universidade do 
Rio de Janeiro; Vice Presidente da Sociedade de Educação Através da Arte/ 

do Conselho Cultural da Escola de Artes Visuais Parque Lage/RJ,RJ; Membro
Fayga Ostrower tem participado de Congressos Internacionais nos Estados U— 

Inglaterra e Brasil* apresentando teses àe relevante importância9conidos 9
jbo "Sobre o relacionamento 
tas% no IV Congresso Internacional da Associação Internacional de Artis - 

tas Plásticos (UNESCO) cm Nova Iorque/1963? “Formação Profissional do Ar - 
tista% no I Congresso Internacional sobre o tema em Londres/1965; ‘**Jma Ex 

periência de Educação Comunitária", no I Encontro Latino-Americano de Edu

cação Através da Arte/Rio de Janeiro/1977? "Arte e Terapia", no XII Con - 

gresso Internacional de Fsicoterapia e VII Congresso Brasileiro de Psxquia

em nossos diasf entre crítica de arte e artiav

tria/RJ/1982.
entre as quais "CriaFayga Ostrower possuí inúmeras obras editadas 

tividade e Processos de Criação” (Ed* Xmago); 9!A Criatividade na Educação” 

_ a Arte Gomo Processo de Educação (Ed. HJKAHIE)5 "Universos da Arte" (Ed„

Campus);
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FAYGA E SUA ARTE
"Desde que vim a conhecê-la? a gravura me.pareceu ser a música de

câmara das artes visuais *

Quase que iraaterial» pelo mínimo de elementos integrantes?, b ex

pressão adquire grande densidade poética? pois, por mais ligeira que fosse, 

cada acentuação formal torna-se plenamente significativa e essecialo

Também, por eer a um tempo tao despojada e concentrada como a muei 
ca de câmara, a gravura exige mais do artista e do espectador,

A princípio» os meus trabalhos eram figurativos, descritivos, dese 

nhos e gravuras de pequeno formato e de temática social: facelas» homens 9 

mulheres, crianças^ A procura de uma carga expressiva mais densa, porém.

levou-me ao Expressionismoa De lá, passando pelo Cubismo, cheguei á arte 

abstratae"
(Fayga Ostrower, 1983)

A OBRA BE FAYGA VISTA POR CRÍTICOS E INTELECTUAIS

,?0 gravar de Fayga não é me ram ente incisão na madeira, preparação 

da matriz* Imprimir não ê a transferência mecânica, qual estampagem> Fazer 

gravura é um processo de continua criação.-, A artista imprime todas as xi - 

iose Palmilha cada prova, A sua palma, a pressão de sua mão, sao mais sen

síveis que qualquer máquina e distinta das outras palmas* Na impressão, 

descoberta da luz e da matéria pictórica até a construção final do espaço.,"

(Paulo Herkenhoff, 1983)

"Dentro dessa arte da gravura e de suas extensões, cuja força e al 

titude a história ou 0 nosso tempo justificam» a criação de Fayga Ostrower 

vence a rotina e situa-se como um todo, amadurecido e completo» de elemen

tos unificados e orquestrados no fazer artístico, por uma visão requintada 

e uma técnica extremamente rica.-.**

a

(Mário Barata* 1977)

"Fayga Ostrower situa-se na dimensão exata da arte atual da gravu

ra, que deixou de se comprazer nos exercícios de estilo» para tornar-se al 

go de orgânico, uma lúcida técnica de conhecimento©"

(Murilo Mend es ? 1958)

AUDIOVISUAL

w 0 MEU CAMINHO" De terças a domingos» âs 15ho30minode 27/6 a 21/7 

Audiovisual sobre o desenvolvimento pessoal e profissional d© FAY*

Gâ OSTROv/EH9 produzido em Roma /Itália, tendo no áudio 0 depoimen

to pessoal da artistaffUHGS
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Musou de Artu do Rio Grando do Sul 
Subsocrotaiia do Cultura 

Secretaria da EducaçSo e Cultura
EXROSIÇÃÜ RETROSPECTIVA DE EA VGA OSTROWER 

OBRA GRÁEICA — 1944/1983

MEU CAMINHO E A GRAVURA
tervalos, superfícies e intervalos. Vim a comprendcr a função do 
intervalo na estrutura espacial, sustentando e moldando a própria 
extensão de espaços, qual silêncio que molda as palavras faladas. 
A cor na época, ainda tinha para mim uma função secundaria :a de 
diferenciar as várias arcas indicadas por linhas e superfícies, 
conferindo-lhes maior peso visual e densidade na composição.

Por enquanto experimentava com várias técnicas, sobretu 
do xilogravura e gravura em metal. Procurei conhecer melhor a lin 
guagein da gravura, nas possibilidades diferentes que cada materi
al oferece de se criar formas expressivas, específicamente vincu
ladas ao material e revelando seu carater de um modo melhor, ou 
novo.

música deDesde que vim a conhecê-la, a gravura me pareceu ser a 
das artes visuais.

imaterial, pelo mínimo de elementoo integrantes, 
pressão adquire grande densidade poética, pois, por mais ligeira 
que fosse, cada acentuação formal torna-se plenamente significa

tiva e essencial.

Também, por ser a um tempo tão despojada e concentrada como 
sica de câmera, a gravura exige mais do arUsta 

sem dúvida.

comera
a ex*-Quase que

a mu 
do espectador. Desde então, a linguagem conto problema de arte, em qual 

matéria ou técnica, tomou-se importantíssima para mim.
Em 1957 e 1958 ganhei os prêmios maiores nas Bienais de 

São Paulo e Veneza. Foi, sem dúvida, maravilhoso.

querRecompensa-o,

Contudo, afetou pouco o meu trabalho. Os grandes proble 
mas os problemas íntimos ao trabalhar, permaneciam inalterados. 
As matrizes e as folhas de papel continuavam olhando para mim co

quem dizia: e agora? E eu tinha sempre o mesmo medo de começar 
um novo trabalho.

Como e por que vieram a me atrair - a gravura e_a música - 
aprofundando-se o fascínio com o decorrer do tempo, nao sei di
zer. Em minha infância, marcada por varias emigrações e pela ex
trema pobreza de meus pais, faltaram as musas. Ainda criança,vim 
ao Brasil, mas ja aos 13 anos foi preciso trabalhar. Procurei 
compensar a rotina diária, massacrante, pela leitura. Li voraz- 

e ainda hoje, ao abrir um livro, a magia da palavra me ar

mo

Em 1960 aceitei um convite para realizar dois painéis 
de dimensões monumentais, em cerâmica esmaltada. Após concluir a 
tarefa - que levou dez meses - senti que seria difícil voltar a 
uma escala pequena, de meus trabalhos anteriores. Ampliei o forma 
to de minhas gravuras.

Como todo artista §abe, a escala representa um fator de 
terminante na elaboração de qualquer forma visual, influindo no 
próprio processo imaginativo da elaboração. Essa mudança nao ti
nha sido premeditada. Ela simplesmente surgiu como proposta de 
trabalho.’ Mas agora os mais diversos problemas de espaço e de e- 
quilibrio se levantavam como conseqtlência direta, tessituras,con 
trastes, densidades, tensões. Requeriain_uma nova adequaçao entre 
forma c conteúdo expressivo. Mesmo as várias técnicas de gravura 
tinham de ser compreendidas de uma maneira diferente para fazer 
jús â escala maior.

mente, 
rebata de imediato.

Desde cedo desenhava e, auto-didata, tinha começado a gra
var. Porém bem mais tarde, já casada ( interrompendo uma bem su 
cedida carreira de secretariado), pude realizar-me

A ocasião concreta foi um curso de artes gráficas a ser mi 
Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Curso de

iniciação técnica rudi -

na arte.

nistrado na
seis meses apenas, proporcionara-me uma ,
mentar, mas o simples fato dc eu poder dedicar o dia todo, todas 
as horas Úteis, a algo que me interessava e mobilizava por mtci 
ro o meu ser, o pensar, sentir e crescer, tornou-se una expenen 
cia tão profunda que dc.cidi deixar de vez qualquer outra ocupa
ção. Tornei-me artista profissional.

Iniciou-se então um caminho de experimentações, onde tudo 
se misturava : a busca de conhecimentos técnicos e formais, de 
matérias diversas, do preparo c processamento de matrizes de 
tintas, ácidos, papéis, modos de impressão, junto com problemas 
de composição, linhas cores, formas, problemas de estilo e inter 
pretação.

1965 foi um ano difícil para mim em termos pessoais. 
Doenças, hospitais, uma recuperação lenta cheia de novas angusti
as. Quando finalmente tomei a trabalhar, constatei, perplexa,que 
algo de fundamental devia ter mudado em mim^não soeu.estava 
usando cores intensas, luminosas,~ como também a própria cor tinha 
se tornado, ela mesma, forma expressiva; em vez de acompanhar e 
sustentar outros elementos visuais na estrutura do espaço, a cor 
agora era o elemento predominante em minha imagem. Ao avaliar os 
meus trabalhos em andamento, tirando alguma coisa aqui e juntando 
outra ali, - processo sempre intuitivo - tive que constatar o 
fato que estava ocorrendo, e que alterava inclusive o proprio con 
teúdo emotivo das gravuras que eu produzia.

Também por essa época comecei a ensinar : experiência para 
leia ã do trabalho artístico, embora em nível mais conceituai.

Hoje entendo que tinha dc ser assim, mesmo se as circuns
tâncias fossem outras : a forma dc coda um, c_a técnica, comple
mentam- se na busca dc expressão - esta busca e sempre intuitiva 

cada mínima divagaçao, seletiva da própria personalidade.
A princípio, os meus trabalhos eram figurativos, descriti

vos desenhos e gravuras de pequeno formato e de tematica soci- 
■il ■ favelas, homens, mulheres, crianças. A procura de uma car
ga expressiva mais denso, porém, lcvou-mc ao Oxpressionismo. 
lã, passando pelo Cubismo, cheguei ã arte abstrata.

Novamente, eu não o havia premeditado.^Compreendi então 
o quanto nesse ano difícil, que parecia interminável e sem um uni 
co pensamento positivo, algo devia ter acontecido no fundo do meu 
ser. Talvez uma espécie de rcorientação nas minhas prioridades a- 
fetivas. Certamente algo a ver com os valores dc vida.

e, em

I)c Tendo continuado a trabalhar, experimentando novas téc
nicas - a convite, por interesse; é dificil definir sempre a moU 
vação. Indubitavelmente envolve uma necessidade interior.

Procurei compreender as possibilidades da scrigrafia , 
da aquarela - que é uma grande experiência e constante aventura - 
c agora, a litografia, não menos dificil que a aquarela no que 
diz respeito à fusão de espontaneidade e controle por parte do ar 
tista, sc ele quer descobrir os limites, ou as possibilidades des 
sa linguagem.

Foi um processo que durou anos. Eu nao o programara; penso 
que isto não seria possível. Na verdade, caminha-se de trabalho 
«•ira trabalho, e cada vez a intenção de alcançar uma forma ex
pressiva - ainda desconhecida - recoloca um novo ponto ponto de 
partida. Na época, por exemplo, deparci-me com dois problemas, 
provindo dc áreas diferentes, que me mobilizaram profundamente. 
Percebi que em certas situações humanas, dc grande sofrimento, 
guerra bomba atômica, campo de concentração, fome, qualquer co
mentário artístico que queira dar dimensões estcticas ao fato,
1orna-sc som sentido. Seria melhor* c seria mui to,^tentar apro
ximar-se da realidade através de técnicas documentarias. Eu mes 
ma estava elaborando uma composição figurativa sobre o tema Re 
tirantes". Abandonei-a no fim. Por outro lado, eu havia visto 
reproduções de obras de Cczannc (não existiam originais no Bra
sil). Sua visão de espaço c a problemática da lorma que levanta 
foram uma revelação tao grande para mim, que tudo o que ate en
tão imaginava sc transformou.

Esti1isticamcntc, o meu trabalho começou a mudar. Alguns
" traição" ao con

01 liando os anos dc trabalho e avaliando os resultados ,
visão mais 1ívi. ju v-iai.uiM.Lv M..o o meu caminho me levou para tuna 

rica do mundo. As minhas imagens sc tornaram mais serenas, mais 
contemplativas. Embora na vida real do dia-a -dia, raramente con- 
si >o nliiiRir esse **" **■ ~~ »i«»**««/• ín í n nt o r.o 1 s»is• j vi-

vejo claramentc que

sigo atingir esse tipo dc distanciamento diante das coisas, a vi
são existe em mim como uma aspiração válida. .

Sinto-me mais e mais atraída por uma certa luminosidade 
radiosidade. Nas várias matérias c técnicas ,protransparente, uma

curo as transparências. .
r, difícil, iiorein, encontrar palavras para aquilo que ín 

beleza maior. Sei, por experiência pro-
compromisso entre aquilotimamente sc sente como 

pria, que tudo o que conseguirei scra mn 
a que aspiro e aquilo que posso fazer. , llilo

No momento mesmo do resultado final de uma obia aquilo 
novas distancias. P verdade

novos

colegas e críticos dc então o consideravam uma 
tcÚdo humano da arte. Fiquci bastante magoada, mas intcrionnentc 
eu não tinha mais escolha : ou era esteo meu caminho ou nenhum. 
Eu 1951 realizei minha primeira exposição abstrata. a que aspiro sempre sc afasta para 

que, ao mesmo tempo, com isto ja se coloca a prO|>osta p. 
trabalhos.

fascinava. Procurava compreendê-lo melhor. I’ro0 espaço me
curava nas imagens que me vinham, articular certas relações, cs- 

tipos de equilíbrio espacial. Usava linhas c intabelecer certos
Fayga Ontrover, 1083.

. --------- - ’4f
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Duas mostras: Fayga 

Ostrower e Regina Coeli
Duas mostras de artes plásticas inauguram terça-feira, 

a primeira às lOh na Galeria Singular (Travessa Frederi
co Linck, 45), da gravurista Fayga Ostrower, artista nas
cida na Polonía, mas desde 1934 no Brasil. Sobre a 
pmtura de Fayga, o poeta Ferreira Gullar diz que ela é 
"uma personalidade de importância muito especial no 
quadro da arte brasileira”. Esta importância, segundo 
Gullar. decorre por um lado "de sua obra de gravadora e, 
por outro, de sua capacidade de pensar e formular os pro
blemas da arte". "Se é verdade que estas duas atividades 
se exercem em campos distintos do conhecimento, no ca
so de uma artista como Fayga, elas se entrelaçam e cons
tituem uma totalidade ’ ’.

A segunda mostra inaugura às 19h, no Margs (Praça da 
Alfandega); trata-se da instalação de Regina Coeli deno
minada "Espaço Cósmico ou/e além de Mim Mesmo”. 
Em sua instalação Regina Coeli cobre integralmente a sa
la com plástico preto, usando este material para suporte 
para a sua pintura. Além deste trabalho, a artista gaúcha 
deverá mostrar esculturas. Regina explica o seu trabalho 
como "um espaço cósmico, uma viagem orgânica- 
cosmica. "Eis que apresento num ambiente e não numa 
exposição. São formas, esculturas saindo de pinturas. É 
para se entrar dentro, sentir, tocar, ser tocado, numa via
gem que fecho para abrir a de cada, no Espaço Investiga
ção do Margs”.
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Uma retrospectiva de 

Fayga Ostrower, aqui
No dia 26 deste mês o 

Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul realizará uma mos
tra retrospectiva da Obra de 
Fayga Ostrower. Será uma 
panorama abrangente com 
trabalhos que somam 39 
anos de dedicação às artes 
plásticas. No entanto, seu 
trabalho não se restringe 
apenas ao fazer artístico 
propriamente dito, mas en
globa também a pesquisa 
teórica, atividades docentes 
e arte-educação. Segundo 
Ferreira Gullar, Fayga Os
trower tem um significado 
especial para a arte brasi
leira, pois ela consegue en
trelaçar a um só tempo a sua 
obra na gravura e formular 
os problemas da arte, diz o 
crítico.

Polonesa de nascimento, 
Fayga está radicada no Bra
sil desde 1934, onde, durante 
quase 20 anos foi professora 
de cursos de composição e 
análise crítica no Museu de 
Arte do Rio de Janeiro, além 
de lecionar em outras 
universidades. De sua auto
ria, entre muitos textos em 
forma de artigo, se desta
cam os livros "Criatividade 
e Processos de Criação" e 
"Univbersos da Arte”. No 
dia 27, paralelamente à re
trospectiva no Margs, a ar
tista realizará o curso "Lei
tura de Obra”, também no 
Museu. E desde o dia 11, até 
30 deste mês, a galeria Sin
gular está mostrando a lito
grafia de Fayga Ostrower.

Armindo apresenta
"O universo, em Fayga, é 

uma lágrima que se espraia em 
arco-íris, cobrindo o papel de 
um texto puro, onde cada olho 
lê a geografia de sentimentos e 
idéias. Na gravura, o rigor é o 
próprio corpo da escrita silen
ciosa, que se desdobra em on
das que vão de uma estrela a 
outra estrela. Obstinado, seu 
rigor aceita a lição dos dados, 
recompondo a fantasia do vi
dente. Decisão de mão e coreo
grafia de ácidos: eis as nuvens, 
que fogem às algemas da ciên
cia, e celebram a alegria dos 
homens.

Também a natureza ri, em 
Fayga, como a mulher de 
Abraão, oculta entre anjos. Li
nhas e cores desvelam a doçura 
de uma vida, que põe nos favos

Fayga Ostrower

da injustiça, a lucidez palpável 
de um coração, que se dá".
(texto poético de Armindo Tre- 
vlian, crítico de arte e escritor)

do até as 13 horas. A galeria 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil na rua, ten
te a rua Castro Alves.

até 30 deste mês. A mostra reú
ne as diversas tendências da 
produção artística da Espanha 
no desenho. Visitação de terça 
adomingodas lOàs 17horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil, ten
te a rua Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

TALLER/72 — Coletiva com gra- 
vuristas peruanos do atelier 
Taller, fundado em Lima em 
1972 e que congregou artistas 
jovens em atividades de labora
tório de criação gráfica. Exposi
ção no saguão do Centro Muni
cipal de Cultura, numa promo
ção, do Núcleo da Gravura do 
Rio Grande do Sul. Ar condicio
nado e estacionarriento para 50 
carros.

REGINA OHLWEILER — Indivi
dual com óleos sobre tela e pa
pel da série "Recepção à Ove
lha Negra", que reúne "Colari
nhos Brancos", "Bailarina Apo
sentada" e "A Morta", entre ou
tras obras. Exposição na Kraft 
Escritório de Arte (novo ende
reço na rua Barão do Santo Ân
gelo, 165), com visitação até 3 
de julho, de segunda a sexta 
das 10 às 12 e das 14 às 19 ho
ras.

REGINA COELI — Instalação 
com pinturas em tela e papelão 
sobre plástico "Espaço Cósmico 
Ou/E De Mim Ao Universo", no 
Espaço Investigação do Margs. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas até 30 deste 
mês. Ar condicionado e estacio
namento difícil nas imediaçóes.

ROTEIRO

ACRÍLICO E AQUARELA — Mos
tra com aquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de Luberi Nu
nes no subsolo da Caixa Econô
mica Federal (Andradas, 1000). 
Visitação de segunda a sexta 
das 10 às 16:30 horas.

FIGURATIVO X ABSTRATO —
Exposição com desenhos de Su- 
sana Alvez e obras em pastel 
sobre papel de Gladys Geyer. 
No Ponto de Arte Alberto (24 de 
Outubro, 11 l,e Shopping Center 
Iguatemi), com visitação até 25 
de junho, de segunda a sexta, 
das 9 às 19 horas e nos sábados 
das 9 às 13 horas (No Iguatemi 
até as 22 horas). Ar condiciona
do e estacionamento grátis.

FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abs- 

IMAGENS DO ROCK IN RIO — tratos feitos na Alemanha e 
Mostra fotográfica de Luiz An- França na década de 20 Exposi- 
tônio Guerreiro e Marcelo Rus- çào no saguão do Instituto Goe- 
chel sobre o festival de rock theaté30dejunho, 
realizado em janeiro deste ano
noRiode Janeiro. Exposição de PRÓ-MEMÓRIA FARROUPILHA 
117 posters em preto e bronco — Exposição fotográfica de Lia- 
mostrando flagrantes e deta- ne Neves, que integra .-a"His- 
Ihes tanto de público como dos tória Passada em Revista" 
bastidores do festival. Visita- blicação com textos de Barbosa 
ção no Shopping Center Iguate- Lessa sobre a Revolução Far- 
mi até dia 23 deste mês, das 10 roupilha. Visitação até 16de ju

nho no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

DEZ ANOS DE FOTOGRAFIA —
Coletiva na Galeria de Arte do 
Badesul com peças dos fotógra
fos Neusa Cauduro, Luiz Eduar
do Achutti, Jaqueline Joner, 
Fernando Gomes, Leopoldo 
Plentz, Raul Daudt, Martin 
Sfreibel e Leonid Strelieav, en
tre outros. Na rua Sete de Se- • 
tembro, 666. A galeria pos«ui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garogens pagas.

pu-

às 22 horas.

GRAVURAS DE FAYGA OSTRO
WER — Destaque na Galeria RECUPERACIÓN DEL DIBUJO —
Singular, com mostra de lito- Coletiva com 21 desenhos de 
grafias até 30 de junho. Visita- artistas espanhóis contemporâ- 
ção de segunda a sexta das 9 às neos em exposição no Museu 
12edas 14às 19horas, nosába- de Arte do Rio Grande do Sul
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■ Uma das mais Importantes mostras retros
pectivas realizadas no pais é o que nos apre->
Artídn deSÍa ^uarta'íeira, o Museu de
Retmcmc>H? GTld~ do Sul’ com "Exposição 
Retrospectiva de Fayga Ostrower” - Obra
22““*™»-Fayga é Polonesa, natura 
U^ada brasileira e Cldadá Honorária do Rio
ÜÜ fíf°:,0nde reside desde 1934- Sua ativi- 
dade artística abrange o desenho, a gravura,

os murais, capas e Ilustrações de li
vros e discos, padronagem de tecidos, carta-
SEIwKF1*?4» de metaL A extensa produ- 
çáo artística de Fayga já esteve em exposição
em mostras individuais nos mais destacados 
museus, universidades e galerias das Améri- 
c^Europa e Oriente. Além da mostra, o 
Margs promove um curso ministrado pela ar
tista, cujas inscrições já estáo esgotadas, e 
e29 encontros’ abertos ao público, nos dias 27
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AGENDAR as 19 horas do 
próximo dia 16 de julho 
para comparecer, no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, à abertura 
da mostra de xilogravuras 
de Rubem Grilo.

ecomendar a visita à Exposição de Fayga Ostro
wer, que inaugurou no Margs na última quarta- 
feira, é dizer pouco. Trata-se de uma das mostras 

mais importantes que Porto Alegre terá a oportunidade de 
ver este ano, retrospecto da obra desta grande dama dá 
gravura brasileira. Montada pelo Museu Nacional de Belas 
Artes, através de seu Gabinete de Gravura (leia-se Carlos 
Martins), traz desenhos e gravuras em todas as técnicas, 
inicialmente figurativas e de temática social, mais adiante 
expressionistas, cubistas e finalmente abstratas, conforme 
relata a própria artista. Fayga não só se realiza através de 
sua obra mas é capaz de dizê-la e escrevê-la com grande 
precisão. Melhor do que ter a obra de Fayga em Porto Ale
gre, só mesmo contar com a própria Fayga Ostrower, ao vi
vo e em cores. Ela realizou um curso no Margs e seu último 
encontro com nosso público se dará neste sábado, às 10 ho
ras da manhã, no próprio Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega, s/n°). Em tempo: A Galeria Sin
gular expõe e vende uma coleção de doze litografias atuais 
de Fayga. (Travessa Frederico Linck, 45).
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EM PAUTA
★ Casais José Carlos Chassaurd Netto, 
José Bezerra, Sarjob Acunha, Guilherme 
S. Villela, Luiz Vicente Dutra, Arno Pires, 
Raul Casa, Mideo Speffen e Wilson Costi 
são os patronos e responsáveis pela 
organização do jantar em benefício da 
Escola do Sol intitulado "Uma Noite na 
Ilha da Fantasia". É hoje, na Associação 
Leopoldina Juvenil.

* Trés exposições de destaque na 
Cidade: no Badesul, “A Arte Maior da 
Gravura”; no MARGS, uma retrospec
tiva de Fayga Ostrower, e na Realce

uma mostra de gravuras de Vitor 
Hugo Porto.

★ Também hoje, o coquetel de inaugura
ção da mostra fotográfica de Guaracy 
Andrade, no Encouraçado 936. Oportu
nidade para ver os trabalhos que desta
cam figuras da sociedade e participantes 
do Glamour 85.

★ Fernando Sabino é o autor de “A 
Faca de Dois Gumes”, livro que terá 
lançamento às 17 horas de hoje na 
Livraria Sulina do Iguatemi.
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PÁGINA 28 quarta-feira 26 de junho de 1985

Retrospectiva 

de Fayga 

Ostrower
“Exposição Retrospectiva 
de Fayga Ostrower” é a 
mostra que será inaugu
rada às 19 horas de hoje na 
Sala da Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul/SUSEC. Uma das mais 
importantes mostras re
trospectivas realizadas 
País, está abrangendo 40 
anos da extraordinária 
produção gráfica de Fayga 
Ostrower.

no

A par desta importante 
mostra, o MARGS está 
promovendo 
programação com a artista 
em Porto Alegre, envolven
do dois encontros e um cur
so. O curso está com as ins
crições encerradas, mas os 
encontros são abertos ao 
público e serão realizados 
um amanhã, ás 17 horas, e 
o outro no sábado, dia 29, 
às 10 horas.

intensa

Fayga Ostrower nasceu na 
Polônia em 1920 e viveu na 
Alemanha entre 1921 e 1933, 
de onde saiu para fixar-se 
no Rio de Janeiro, onde 
reside desde 1934. É bra
sileira naturalizada e Ci
dadã Carioca Honorária. 
Seu trabalho, conhecido no 
mundo inteiro, abrange o 
desenho, a gravura, a pin
tura, os murais, capas e 
ilustrações de livros e de 
discos, padronagem de 
tecidos e muito mais.
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Hoje, no Margs, 

Fayga Ostrower
-c

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre hoje, às 19h 
Porto Alegre, uma das mais importantes mostras re

trospectivas realizadas em nosso pais. abrangendo 40 
anos da extraordinária produção gráfica da artista Fayga 
Ostrower. que atualmente está com 65 anos. A par desta 
importante mostra, organizada pelo Gabinete de Gravura 
do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, o 
Margs está promovendo uma intensa programação com a 
artista em Porto Alegre, envolvendo dois encontros,^pro
gramados para amanhã (quinta-feira) e sábado, e 
so. O primeiro encontro, marcado para às 17 horas, tera 
como tema “Problemas Gerais da Arte e Desenvolvimen
to Pessoal’’, e o segundo, programado para as 10 horas, 
abordará o tema “A Criatividade no Momento Atual". 
Fayga Ostrower nasceu em Lodz, na Polônia, no ano de 
1920. Viveu na Alemanha de 1921 a 1933, de onde saiu para 

ondeTeside desde 1934

em

um cur-

fixar-se no Rio de Janeiro,
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Uma retrospectiva 

de Fayga Ostrower, aqui
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul inaugurou on
tem a "Retrospectiva da 
Obra de Fayga Ostrower", 
uma exposição que reúne 40 
anos de produção artística. 
Radicada no Rio de Janeiro 
desde 1934, sua obra abran-

GRAVURAS DE FAYGA OSTRO
WER — Destaque na Galeria Sin
gular, com mostra de litografias 
até 30 de junho. Visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, no sábodo até às 
13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua, tente a 
rua Castro Alves.

TALLER/72 — Coletiva com gra- 
vuristas peruanos do atelier Tal- 
ler, fundado em Lima em 1972 e 
que congregou artistas jovens 
em atividades de laboratório de 
criação gráfica. Exposição no sa- 

r) guão do Centro Municipal de 
Cultura, numa promoção do Nú
cleo da Gravura do Rio Grande 
do Sul. Ar condicionado e esta
cionamento para 50 carros.

ge o desenho, a pintura, os 
murais, gravuras, ilustra- ^ 
ções de livros e discos, além | 
de padronagens para teci- a 
dos, cartazes e esmaltação * 
de metais. Além da exposi- | 
çào, organizada pelo Gabi f 
nete de Gravura do Museu ÍIÍBéMI XZmãáàm».. 
Nacional de Belas Artes 
(RJ), o Margs programou 
um encontro na quinta-feira 
e no sábado, onde a artista 
conversará com o público.

!#■%!

litografia de Fayga Ostrower

do Museu de Tradições e Arte 
Popular do Rio Grande do Sul, 
em exposição no Margs (Praça 
da Alfândega), com roupas usa
das no eitado entre 1840 e 1940. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas.

nhos de Eduardo Cruz. Norma 
Cazzulo, Danúbio Gonçalves, 
Paulo Amaral, Alice Bruegge- 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andra- 
das, 1.560 10? andar), até 10 de 
julho, com visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 21 
horas.

ADELSON PRADO — Individual 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son com 18 óleos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
de segunda a sexta das 8:30 às 
19 horas na rua dos Andradas,
1.459. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações, use gara
gens pagas na Marechal Floria-

REGINA COELI — Instalação 
com pinturas em tela e papeião 
sobre plástico "Espaço Cósmico 
Ou/E De Mim Ao Universo", 
Espaço Investigação do Margs. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas até 30 deste 

as quais algumas em mês. Ar condicionado e estacio- 
arte utilitária. No saguão do 
Centro Municipal de Cultura 
(avenida Érico Veríssimo, 307), 
com visitação até 30 deste mês.
MOTION — O CANADÁ EM 
MOVIMENTO — Exposição foto
gráfico mostrando o cotidiano 
do Canadá, com fotos que mos
tram a cultura humanística ao la-

GRAVURAS NA GALERIA 
REALCE

no
ANGELA PETTINI — Exposição 
de esculturas com peças em 
mármore, pedra sabão e bron
ze, entre

O gravador Vitor Hugo 
Porto promoveu vemissage 
na Realce Galeria de Arte, 
onde realiza uma individual 
com 35 peças. Natural de Ca
xias do Sul, o artista mostra 
o trabalho de suas pesquisas 
na técnica, cujas cores são 
contrastantes e a temática 
enfoca cenas do cotidia-

namento difícil nas imediações

FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abstra
tos feitos na Alemanha o França 
na década de 20. Exposição no 
saguão do Instituto Goethe até 
30 de junho.
RECUPERACIÓN DEL DIBUJO — 
Coletiva com 21 desenhos de ar
tistas espanhóis contemporâ
neos em exposição no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 30 
deste mês. A mostra reúne as di
versas tendências da produção 
artística da Espanha no desenho 
Visitação de terça a domingo 
das 10 às 17 horas. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens

no.
no.

do do desenvolvimento tecnoló
gico. Promoção do Ministério 
das Relações Exteriores do Ca
nadá e da Nikon canadense no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra
das, 959). Visitação de segunda 
a sexta das 8:30 às 17:45 horas. 
PAULO PORCELLA 
com 16 acrílicos sobre tela de

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An
dradas, 1.805. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.

ANNETTE KAPLAN — Mostra de 
tapeçarias explorando as for
mas da arquitetura urbana. Em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, até 7 de ju
lho, numa promoção conjunta 
do Serviço de Divulgação e Re
lações Culturais dos Estados Uni
dos. Visitação de terças a domin
gos das 10 às 17 horas.
CEM ANOS DE TRAJES NO RIO 
GRANDE DO SUL — Promoção

ROTEIRO

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das lOàs 
12edas !3:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese-

Individual

sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, pagas.
1156), de segunda a sexta das 10 REGINA OHLWEILER — Indivi- 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente

dual com óleos sobre tela e pa
pel da série "Recepção à Ovelha 
Negra", que reúne "Colarinhos 
Brancos", "Bailarina Aposenta
da" e "A Morta", entre outras 
obras. Exposição na Kraft Escritó
rio de Arte (novo endereço na 
rua Barão do Santo Ângelo, 
165), com visitação até 3 de ju
lho, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 19 horas.

garagens pagas na Siqueira 
Campos.
ACRÍLICO E AQUARELA — Mos
tra corn aquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de Luberi Nu
nes no subsolo da Caixa Econô
mica Federal (Andradas, 1000). 
Visitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.
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Fayga, Pinalli 

e Porcella, 

nos destaques
dores para uma exposição 
coletiva com fotografias 
realizadas durante a suces
são presidencial de 
1984/1985. As fotos a serem 
selecionadas por um júri de 
quatro fotógrafos e um cien
tista político serão expostas 

Galeria de Fotografia e 
depois itinerarão por diver
sas capitais. As fotos selecio
nadas serão doadas ao acer
vo do Memorial Tancredo 
Neves para pesquisas futu
ras. Inscrições até 15 de ju
lho na rua Araújo Porto Ale
gre, 80 - CEP 20.030 - Rio de 
Janeiro (informações no fo- 
ne021.297.6116).

No roteiro de exposições 
na cidade diversas mostras 
importantes, entre as quais 
destaque para a retrospecti
va de Fayga Ostrower e a co
letiva de gravuras do Bade- 
sul. Também estão ocorrendo 
individuais com telas a óleo 
de Enio Pinalli, na galeria 
Edelweis; e Paulo Porcella 
na agência do Banco Geral 
do Comércio.

na

COLETIVA DE 
FOTOGRAFIA

A Fundação Nacional de 
Arte está convocando fotó
grafos profissionais e ama-

| |
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Óleo de Enio Pinalli na galeria Edelweis

mármore, pedra sabão e bron
ze, entre as quais algumas em 
arte utilitária. No saguão do 
Centro Municipal de Cultura 
(avenida Érico Veríssimo, 307), 
com visitação até 30 deste mês.' 
MOTION — O CANADÁ EM' 
MOVIMENTO — Exposição foto
gráfica mostrando o cotidiano 
do Canadá, com fotos que mos
tram a cultura humanísticaao la
do do desenvolvimento tecnoló
gico. Promoção do Ministério 
das Relações Exteriores do Ca
nadá e da Nikon canadense no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra- 
das, 959). Visitação de segunda 
a sexta das 8:30 às 17:45 horas.
PAULO PORCELLA — Individual 

16 acrílicos sobre tela de 
produção recente. Visitação 

na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

ACRÍLICO E AQUARELA — Mos
tra corn aquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de Luberi Nu
nes no subsolo da Caixa Econô
mica Federal (Andradas, 1000). 
Visitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.
GRAVURAS DE FAYGA OSTRO
WER — Destaque na Galeria Sin
gular, com mostra de litografias 
até 30 de junho. Visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, no sábado até às 
13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona- 
____ a

ROTEIRO

VITOR HUGO PORTO — Indiví 
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), até dia 1? de 
julho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das 8:30 às 12 e das 
14 às 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta- 

. cionamento é gratuito em gara- 
• gens próximas.
FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des. Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese
nhos de Fduardo Cruz, Norma

com 
sua i

n
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sas capitais. As fotos selecio
nadas serão doadas ao acer
vo do Memorial Tancredo 
Neves para pesquisas futu
ras. Inscrições até 15 de ju
lho na rua Araújo Porta Ale
gre, 80 - CEP 20.030 - Rio de 
Janeiro (informações no fo- 
ne021.297.6116).

na agência do Banco Geral 
do Comércio.

COLETIVA DE 
FOTOGRAFIA

A Fundação Nacional de 
Arte está convocando fotó
grafos profissionais e ama-

f

: I

Óleo de Enio Pinalli na galeria Edelweis) •

mármore, pedra sabão e bron
ze, entre as quais algumas em 
arte utilitária. No saguão do 
Centro Municipal de Cultura 
(avenida Érico Veríssimo, 307), 
com visitação até 30 deste mês. 
MOTION — O CANADÁ EM' 
MOVIMENTO — Exposição foto
gráfica mostrando o cotidiano 
do Canadá, com fotos que mos
tram a cultura humanística ao la
do do desenvolvimento tecnoló
gico. Promoção do Ministério 
das Relações Exteriores do Ca
nadá e da Nikon canadense no 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra- 
das, 959). Visitação de segunda 
a sexta das 8:30 às 17:45 horas.

PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

ACRÍLICO E AQUARELA — Mos
tra corn aquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de Luberi Nu
nes no subsolo da Caixa Econô
mica Federal (Andradas, 1000). 
Visitação de segunda a sexta das 
10 às 16:30 horas.

GRAVURAS DE FAYGA OSTRO- 
WER — Destaque na Galeria Sin
gular, com mostra de litografias 
até 30 de junho. Visitação de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas, no sábado até às 
13 horas. A galeria possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua, tente a 
rua Castro Alves.

ROTEIRO

VITOR HUGO PORTO — Indivi
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeria de Arte (Inde
pendência, 674), até dia 12 de 
julho. Visitação de segundas a 
sextas feiras das 8:30 às 12 e das 
14 às 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta- 

. cionamento é gratuito em gara
gens próximas.
FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obros em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Bodesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ESPAÇO DE ARTE — Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese 
nhos de Eduardo Cruz, Norma
Cazzulo, Danúbio Gonçalves,
Paulo Amaral, Alice Bruegge 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andra- vuristas peruanos do atelier Tal- 
das, 1.560 -10? andar), até 10de 
julho, com visitação de segunda 
a sexta das 8 às 12 e das 14 às 21

TALLER/72 — Coletiva com gra-

ler, fundado em Lima em 1972 e 
que congregou artistas jovens 
em atividades de laboratório de

horas. criação gráfica. Exposição no sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura, numa promoção do Nú
cleo da Gravura do Rio Grande 
do Sul. Ar condicionado e esta
cionamento para 50 carros.

ADELSON PRADO — Individual 
na galeria de arte da Casa Mas- 
son com 18 óleos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
de segunda a sexta das 8:30 às 
19 horas na rua dos Andradas, 
1.459. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações, use gara
gens pagas na Marechal Floria- 
no.
ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An
dradas, 1.805. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.

ANNETTE KAPLAN — Mostra de 
tapeçarias explorando as for
mas da arquitetura urbana. Em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, oté 7 de ju
lho, numa promoção conjunta 
do Serviço de Divulgação e Re
lações Culturais dos Estados Uni
dos. Visitação de terças a domin
gos das 10 às 17 horas.

REGINA COELI — Instalação 
com pinturas em tela e papelão 
sobre plástico "Espaço Cósmico 
Ou/E De Mim Ao Universo", no 
Espaço Investigação do Margs. 
Visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas até 30 deste 
mês. Ar condicionado e estacio
namento difícil nas imediações.

FILME COMO FILME — Painéis 
fotográficos sobre filmes abstra
tos feitos na Alemanha e França 
na década de 20. Exposição no 
saguão do Instituto Goethe até 
30 de junho.
RECUPERACIÓN DEL DIBUJO —
Coletiva com 21 desenhos de ar
tistas espanhóis contemporâ
neos em exposição no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 30 
deste mês. A mostra reúne as di
versas tendências da produção 
artística da Espanha no desenho. 
Visitação de terça a domingo 
daS 10 às 17 horas. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas,
REGINA OHLWEILER — Indivi-CEM ANOS DE TRAJES NO RIO 

GRANDE DO SUL — Promoção dual com óleos sobre tela e pa
do Museu de Tradições e Arte pel da série "Recepção à Ovelha
Popular do Rio Grande do Sul, 
em exposição no Margs (Praça 
da Alfândega), com roupas usa
do* no wstaao entre 1840e I94Ü.

Negra", que reúne "Colarinhos 
Brancos", "Bailarina Aposenta
da" e "A Morta", entre outras 
obras, Exposição no Kraít Escriíó-

Visitação de terças a domingos rio de Arte (novo endereço na
rua Barão do Santo Ângelo, 
165), com visitação até 3 de ju
lho, de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 19 horas.

das 10 às 17 horas.

ANGELA PETTINI — Exposição 
de esculturas com peças em
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flf Amanhã, às 21h, no Salão de Atos da Ufrgs, 
recital com o violinista Bons Belkin e a 
pianista Cristina Ortiz. Apoio Zero Hora.A

ternacional. Couvert Cr* 1 mil. 
JORGE TOMAS 
(Protásio Alves. 3262),ás21h, de ter
ça a sábado. Música nativista. Cou- 
vertCr*2mil.
SÉRGIO RICCl - No Habeas Copos 
(Cristóvão Colombo, 2492), ás 2lh, 
de terça a sábado. MPB e músicas 
próprias. Couvert Cr* 1.500.

JAZZTERÇA No Musiarte
NOITE DE JAZZ - No Bar Theatro 
Mágico (Tomás Flores, 123), às22h, 
terça e quarta-feira. Show de iazz 
com a banda O Quarteto. Couvert 
Cr* 2 mil.EXPOSIÇÃO

RETROSPECTIVA DE FAYGA 
OSTROWER - NoMargs (Praça da 
Alfândega), das lOh às 17h, de terça 
a domingo. Mostra de 40 anos de tra
balho da artista.
RETROSPECTIVA ADO 
MALAGOLI - No Museu de Arte de 
Sáo Paulo. Inaugura na terça-feira a 
retrospectivade AdoMalagoli, orga
nizada pela Galeria Singular. Atè 14 
deiulho.

SEMINÁRIO
LITERATURA DO TERCEIRO 
MUNDO - No Instituto Goethe (24 
de Outubro, 112), ás 18h. Painel so
bre literatura, com Wolfgang Bader. QUARTA
FILME EXPOSIÇÃOMOSTRAVAN ACKEREN - NaCa- 
sa de Cultura Mário Quintana (An- 
dradas, 736), ás I9h e 2lh. Exibição 
de A Ultima Moda, filme de 1975. In
gressos no local a Cr* 2 mil.

JOSÉ SALVAMOURA - No Teia 
Bar (Coronel Genuíno, 270), em ho
rário comercial, de segunda a sába
do. Mostra de desenhos de José Sal- 
vamoura e José França.

RECITAL
BORIS BELKIN E CRISTINA 
ORTIZ - No Salão de Atos da Reito
ria da Ufrgs, ás 21h. Recital com o 
violinista Boris Belkin e a pianista 
Cristina Ortiz, dentro do IX Circui
to Sul América de Música. Apoio 
Zero Hora. Ingressos no local e na 
Panvel do Calçadão a Cr* 5 mil e Cr* 
2.500.
CANARINHOS DE PETRÔPOLIS 
— No Shopping Center Iguatemi, às 
I8h30min, e no auditório da Assem
bléia Legislativa, às 20h30min. 
Apresentação dos Canarinhosde Pe- 
trópolis, com músicas de Schubert, 
Beethoven, Haendel e Lobo de Mes
quita. Ingressos á venda na Barros 
Cassai, 192/206, a Cr* 5 mil e Cr* 10

FESTA RECITAL
MILTON AAASCIADRI - No foyer 
do Teatro São Pedro (Praça da Ma
triz), às 12h30min. Recital docontra- 
baixista Milton Masciadri e do pia
nista André Loss, dentro do projeto 
Música ao Meio-dia da Susec. No 
programa, músicas de Handel e Pa- 
ganini. Entrada franca.
CORAL BANRISUL — Na VIII Fes
ta Nacional da Laranja, em Taqua- 
ri,ás20h.

VIII FESTA NACIONAL DA 
LARANJA — No Parque de Exposi
ções de Taquari. Ás9h, abertura do 
Simpósio de Citricultura. As 
10h30min, encontro dos prefeitos das 
Associações deMunicipios dos Vales 
do Cai e Taquari. As 20h, apresenta
ção da peça teatral Barco Sem 
Pescador, com o grupo Sangue da 
Terra.

AUDIÇÃO SEMINÁRIO
MILTON NASCIMENTO - Na Dis
coteca Pública (Andradas, 736), às 
12h, audição de discos com entrada 
franca.

LITERATURA DO TERCEIRO 
MUNDO - No Instituto Goethe (24 
de Outubro, 112), ás 18h. Painelista 
Aldyr Garcia Schlee.

mil.

SHOW
IRMÃOS BROTHERS - Na Kafka
Bar (24 de Outubro, esquina Nova 
Iorque), às23h. Os Irmãos Brothers 
apresentam seu Show "O Enigma de 
Tarântula", com as músicas "Rock 
no galinheiro" e "Loucamente". 
Couvert Cr*3.500.

FILMENOITE MOSTRA VAN ACKEREN - Na Ca
sa de Cultura Mário Quintana (An
dradas, 736), ás I9h e 21 h. Exibição 
de Belcanto, filmede 1977. Ingressos 
no local aCr*2mil.

DJAIR SILVA — Na Churrascaria 
Chama Crioula (José de Alencar,
1260), ás 20h, de terça a domingo. 
Música instrumental, nacional e in-
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O Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul 
registra uma se- 
qüência de bons 
acontecimentos do . 
setor artístico 
prestigiados por 
nomes conhecidos. 
Guaracy Andrade 
éo autor das fotos

Décio Presser e Fredy 
Wiedmeyer na foto abaixo

I ■
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A i I Fajga Ostrower , centro 
t I de uma das importantes 

| ?| J realizações do MargsA m
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Fayga, artista sempre
Por MARIA LÚCIA FRÓES *' " -------------------------------------
Editoria 2° Caderno/ZH 1s

Q

Fayga Ostrower, uma das 
mais importantes artistas 
brasileiras, está expondo, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega), 
uma panorâmica de sua obra 
gráfica. Visitação de terças a 
domingos, das lOh às 17h.

ptar por ser artista, e 
somente artista, sem
pre foi, e continua 
sendo, um luxo. Em 
qualquer lugar do 

mundo, inclusive no Brasil, com 
todos os agravantes inerentes aos 
países subdesenvolvidos. Esse é o 
pensamento que norteia toda uma 
classe, da qual um dos exemplos
mXÍ Jay2t ?Str0Tr’ uma das Problema de saúde que a prendeu

artistas plásticas do em um hospital ao longo de todo 
Nascida em Lodz, na Polò- um ano. Fayga já tinha um casal 

íf’ eV«se?barcou no Brasil de filhos. “Quando voltei a traba --a ?ade dt Í1 anos’ trazida ^ar- achando que o ano haífeusi- 
| pelos pais que fugiam da guerra. do inteiramente perdido, notei

Aos 13, para ajudá-los, iniciou que algo tinha ocorrido intema- 
uma longa carreira de secretaria- y^ente. Algumas prioridades afe-
do. Os tempos eram difíceis, e a Uvas haviam sido resolvidas”, 
grana andava curtíssima. À noi
te, porém, desenhava febrilmente 
e freqüentava aulas com modelo 
vivo na Associação de Belas Artes 
do Rio de Janeiro. De madruga
da, fazia ilustrações para livros 
que a impressionaram. Um deles 
foi %0 Cortiço, de Aluísio de Aze- 

■t do, para o qual elaborou 12 gra
vuras, publicadas em livro, em 
46, com o auxílio de Thomás San
ta Rosa, colega e discípulo de 
Portinari.

o
Fayga nasceu na Polônia e veio para o Brasil com li anos

Educação do Rio de Janeiro, onde 
reside desde 1934. Em 57, recebeu 
o primeiro Grande Prêmio Nacio
nal da Bienal de São Paulo, com 
um conjunto de gravuras em me
tal. Em 58, foi premiada em Vene
za com um conjunto de 12 xilogra
vuras, exposição à qual também 
compareceram os artistas plásti- 

Alem disso, 40 anos de luta para cosLavio Abramo, Osvaldo Goeldi 
ver seu trabalho reconhecido lhe e Marcelo Grassmann, com igual 
deram a convicção de que o pro- numero de trabalhos.
S, "JJJ1®0* apenas no De lá para cá, Fayga continuou 

T t0f° ° mund0’ é se utiUzando da abstração e a cor 
pn^í>Hte ente desvalorizado, foi ganhando uma importância 
encarado como passatempo, tera- cada vez maior em seu ctesenvoí

vimento estilístico. Suas serigra- 
tias e litografias surgiram com 
mais vitalidade, em contraste 
com a melancolia característica 
dos primeiros trabalhos. Os for
matos também aumentaram. Em 
60, encomendaram-lhe dois imen
sos painéis. Fayga levou um ano 
para concluí-los. “Quando termi
nei, senti necessidade de ampliar 
as novas obras que ia realizan
do , conta a artista, para quem 
elas também se tomaram mais 
líricas.

“O que é considerado de va
lor e o produto final, ou seja, a 
obra de arte. Esta muitas vezes é 
avaliada em milhões de dólares. 
Se esquecem que ela só foi 
possível graças ao fazer artísti
co”. A discriminação não isenta 
ninguém. Fayga cita como exem
plo dois companheiros de ofício, 
Lívio Abramo e Osvaldo Goeldi, 
forçados a subsistir realizando 
outro tipo de trabalho.

Nesta época, Fayga já era se
cretária do presidente da General 
Electric, um emprego estável e 
rendoso. Um dia abriu o jornal e 
leu que a Fundação Getúlio Var
gas ia oferecer um curso de Artes 
Gráficas que exigia disponibilida
de de tempo integral durante seis
meses. O ano era 1947. Fayga es- Exemplos que mais tocam o co
Sva 25 anos e casada. "Deci- Lirismo ração da artista: um conjunto de
di conversar com meu marido e 12 gravuras que reatou vm o U-
-J* topou a empreitada. Larguei o vro Os Anjos e os Demônios de
emprego e me joguei inteiramen- s^° essas e outras emoções que Deus, de Joaquim Cardoso o cal te no curso. Nunca mala voltei ao ™ce poderá sentir na Exposição culista de Osc^NiemeveF Ou a
escritório. A partir de então, Retrospectiva de Payga Ostro- sequência de seisxüoTdedicada «
tornei-me artista profissional”. - 1844/1983, Aníbal Machado, pai da féaMo
Poi quando começou a verdadeira dedosíirMar^® d°R1° Gra?' ga Maria Clara Machado, jor
batalha. Para sobreviver a artS too to Í Z ?™ n° f °Casi4° dos 10 morte!
ta passou a fazer ilustrações para topria artiklT da e ?u® ^‘ePram os 105 .trabalhos,
jornais, a dar aulas de pintura e toitada até o dfnvi -er se eci°nados entre os 240 exibidos
desenho e de teoria de comno«?i Dfllinij00 d*a des^e mes* quando a exposição comecou açàoe análise críüTa. A aüXde “r'ha dois anos, n°o rT
teórica ela exerce até hoje, resu- vas tendTc^mn t^ f figuraü- o Margs agora exibe. Além disso,
midaem duas obras: Criatividade cia itaUanaa™fasdátifsnKSn' ínotPlCG de^uma carreira de 30 
e Processos de Criação (Ed. Vo- do Dor um nprinrtn «Sr8’ p.as®af1' anos como educadora de arte, ela
«s, 4* ed.) e Universo da Arte atéTherar àtotal mantem Wvo seu interesse em««cjgssasg«.«strsssas xrjffisrasK”’

que



J c rna 1: VUr CPhJ^II Sul

Dita:____ã. /___i___/... <?_■£ 
" ag i n a: Já,-. QoUà r o________

' ?> s i: n t o: V ^*otKQUü^K

às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.
GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 

Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.
ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectadoscom aTelespem São 
Paulo através da CRT, transmi-

rua

Menna Barreto, FabioValle, Teti dradas, 1.805. A galeria não 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo possui ar condicionado e o esta- 
Kiel. Exposição na Pinacoteca cionamento ó difícil, mas há ga- 
Barão de Santo Ângelo do Insti- ragens pagas na rua Senhor dos 
tuto de Artes da UFRGS (rua Se- Passos.
nhor dos Passos, 248), com visi- PAULO PORCELLA — Individual

com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação

dual com 35 peças em gravura na agência do Banco Geral do cionamento é difícil, tente a rua
Realce Galeria de Arte (Inde- Comércio (Sete de Setembro, Caldas Júnior ou use garagens

pendência, 674), até dia 12 de 1156), de segunda a sexta das 10 pagas,
julho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das 8:30 às 12 e das 
14 ás 19 horas. A galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é gratuito em gara
gens próximas.
FAYGA OSTROWER Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalhoar- 
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos 
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA 
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth,
Maria Tomaselli, Moura Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.
ESPAÇO DE ARTE Coletiva 
com pinturas, gravuras e dese
nhos de Eduardo Cru/ Norma 
Cazzulo, Danúbio Gonçalves,
Paulo Amaral, Alice Bruegge- 
man, e Alice Soares, entre ou
tros. No Instituto Yázigi (Andra- 
das, 1.560 - 10? andar), até lOde 
julho, com visitação de segunda 
a sex'a das 8 às 12 e das 14 às 21 
horas.

tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta-

tação até 18 de julho.
VITOR HUGO PORTO Indivi-

ROTEIRO na

c
MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre tela da artis
ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
COMETA ARTE — Coletiva com 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An-
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GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, sábado, 13, e segunda-feira, 15 de julho de 1985

Check-up das incidências 
tributárias, sem ônus. poctum, n

k
Fone: 32-3600

A arte que cultiva os olhos
das de um romance de Igna- 
zio Silone: “Fontamara”. 
Mas, lentamente, a artista 
apercebeu-se de que deter
minadas situações humanas 
ultrapassam o estético, sen
do objeto, apenas, de técni
cas documentárias. Como 
poetizar a fome, a guerra, os 
campos de concentração, a 
bomba atômica? Seguindo, 
pois, sua inspiração, desco
bre o Cubismo, e, posterior
mente, o Abstracionismo, 
onde colhe seus maiores êxi
tos, fascinada, especialmen
te, por um dos elementos da 
expressão gráfica: o espa
ço: “Vim a compreender a 
função do intervalo na estru
tura espacial, sustentando e 
moldando a própria exten
são de espaços, qual silêncio 
que molda as palavras fala
das”. Foi isso, indiscutivel
mente, que lhe fez arrebatar 
os prêmios máximos das 
Bienais de São Paulo e Vene
za (1957 e 1958). Devemos 
ater-nos às pistas que a pró
pria artista nos oferece. Ob
servemos como, nas produ
ções dessa fase, existe, so
bre tessituras e processos 
imaginários coerentes, algo 
válido em si, equilíbrio e dis
posição de elementos, agru
pamentos seqüenciais, ou 
cesuras habilmente introdu-

Armindo Trevisan* zidas onde a monotonia po
dería emergir. A gravadora 
é uma compositora no duplo 
sentido da palavra: gráfico 
e musical. Em algum senti
do, seu abstracionismo é 
uma modulação de formas, 
linhas e cores, dotada de elo- 
giável contraponto. Por isso 
o contemplador de sua arte 
pode, eventualmente, cen
surar-lhe uma certa ausên
cia de emoção. O abstrato, 
em si, tende a pôr entre pa- 
rêntesis, a emotividade. 
Contudo, há outra emoção, 
subjacente a essa pseudo- 
pureza formal: a da inteli
gência e da imaginação cul
tivadas. A inteligência, em 
Fayga, é uma dama de com
panhia. Tudo, na sua obra, é 
inteligente, inclusive porque 
a visão em si é ordenadora 
ou demiúrgica. Vemos li
nhas retas no real: mas onde 
estão as linhas retas reais? 
Somos nós que as criamos, 
com nossa inteligência, a 
partir do momento em que a 
necessidade impôs a cons
trução de um abrigo. Já "a 
louca de casa ”, a imagina
ção, por mais paradoxal que 
pareça, surge em Fayga co
mo presença indireta: é diá
fana. Para captá-la necessi
ta-se saboreio, quietação. 
Fayga é uma artista que vai

até os cumes, onde oaréra- 
refeito, e as paisagens, de 
tão profundas e longínquas, 
terminam por apagar-se nas 
retinas dos visionários. Co
mo, todavia, ela jamais abre 
mão da técnica, consolem- 
se os críticos e esnobes: 
sempre haverá um calca
nhar de Fayga para os su- 
per-exigentes, da direita ou 
da esquerda. Na pior das hi
póteses, suas gravuras são 
espécimes maravilhosos do 
grafismo que, em última 
análise, é extensão da escri
ta, onde domina o signo, ou, 
como em outras civiliza
ções, o ideograma. Inerente 
a qualquer expressão bidi
mensional, o abstrato não 
pode ser abolido, mesmo nas 
peças mais naturalistas e 
realistas, a que séculos de fi- 
gurativismo nos habitua
ram. Para se degustara arte 
serena, ponderadíssima, de 
uma sutil emotividade dessa 
artista não basta a fome ou a 
gula ópticas: épreciso, tam
bém, que os olhos estejam 
cultivados. Noutras pala
vras, Fayga produz, e exige, 
cultura.

Desde o início, Fayga es
colheu aquilo a que ela cha
ma “a música de câmera 
das artes visuais”, a gravu
ra. Escolheu-a, e foi-lhe fiel. 
Caso raro não só no Brasil, 
mas em países de maior tra
dição artística, pois sempre 
chega um momento em que 
o criador sente vontade de 
renovar-se, experimentan
do o novo. Nesse sentido, 
Fayga é exemplar, à seme
lhança de outros dois artis
tas que, com ela, talvez, 
constituam a trindade da 
atual gravura nacional: Lí- 
vio Abramo e Qrudzinski. 
Toda seleção, sem dúvida, é 
injusta: como esquecer 
Orassmann? Outros exis
tem que poderíam constituir 
mais uma, ou duas, trinda
des no ramo. Ocorre que 
Fayga é exemplar noutra 
coisa: na sua evolução. Co
meçou, como ela própria 
confessa, com trabalhos fi
gurativos, descritivos, dese
nhos e gravuras de pequeno 
formato, dedicados á temá
tica social. Desejando apro- 
fundá-la, acabou expressio- 
nista. Sua “Exposição Re
trospectiva, 19W-1988” ofe
rece, aliás, uma série de se
melhantes gravuras, extraí-

Armindo Trevisan é escritor, 
poeta, crítico de arte e professor 
no Instituto de Artes da UFRGS, 
da cadeira de História da Arte.
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Retrospectiva mostra 

importância de Fayga
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

por Luiz Carlos Borbosa

Pouca variedade no cir
cuito de galerias da cidade à 
disposição dos apreciadores 
de artes plásticas. Em com
pensação, na técnica da gra
vura pelo menos duas expo
sições de destaque. A pri
meira reúne numa coletiva 
um grupo de artistas gaú
chos atuantes nos últimos 
dez anos na galeria de arte 
do Badesul. A segunda está 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e se constitui 
na mais importante indivi
dual na cidade: retrospecti
va Fayga Ostrower. Traz 
um grande número de obras 
realizadas durante 40 anos 
de exercício artístico, além 
de reflexões sobre as pró
prias implicações da arte. 
Por isso é uma mostra de se 
conferir, aberta à visitação 
até 21 deste mês no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

MARISA INNECCO — Individual 
com acrílicos sobre feia da artis
ta mineira Marisa Innecco na 
galeria de arte da Casa Masson. 
Visitação de segunda a sexta das 
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30 
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

COMETA ARTE — Coletiva com 
trabalhos de Laura Castilhos, Lia 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

ROTEIRO FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

Litografia de Fayga Ostrower, no Margs
MIRIAN PCHARA — Exposição

possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, mas há ga
ragens pagas na rua Senhor dos 
Passos.
PAULO PORCELLA — Individual 
com 16 acrílicos sobre tela de 
sua produção recente. Visitação 
na agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16:30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

GENTE, ÁGUA E TINTA —Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Atelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 
rua Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.
ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 
universo das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até

28 de julho, de terças a domin 
gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu
seu. Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravádores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12edas 13:30às 16:30horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

ENIO PINALLI — Exposição de 
pinturas da produção atual na 
galeria Edelweis, com visitação 
até 13 de julho, de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. No sábado das 
8:30 às 13 horas. Na rua dos An- 
dradas, 1.805. A galeria não

Coletiva comFORMATOS
obras de acervo de pequenos e 
grandes formatos da galeria Ti
na Presser. São pinturas, dese 
nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho
maz lanelli, Rubens Gerchman, 
Siron Franco, Mara Alvarez e 
Lenilson na Sala Preta. No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza 
neto, Magliani, Karin Lambrech, 
entre outros. Visitação a'é 10 de 
agosto na Paulino Teixeira, 35, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 20 horas e no sábado
a'é às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o es’a 
cionamento é fácil na própria 
rua.
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Formatos”, entre os destaques44

gos, das 10 às 17 horas. O Margs 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil, tente a rua 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas.

30 ANOS DE MARGS — Mostra 
documentária sobre as ativida
des do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Além da ilustra
ção com material fotográfico, 
durante o período de exposição 
será exibido um grupo de audio
visuais sobre a história do Mu- 

Na Praça da Alfândega com 
visitação até o final do mês, de 
terças a domingos, das 10 às 17 
horas.

Entre as mostras que es
tão nas galerias de Porto 
Alegre, um dos destaques é a 
coletiva de pequenos e gran
des formatos na galeria Tina 
Presser, com produção re
cente de alguns artistas con
sagrados.

ROTEIRO

MIRIAN PCHARA — Exposição 
individual com 23 desenhos de 
Mirian Pchara na Delphus Arte 
Sobre Papel, de Canoas, até 28 
deste mês. Visitação de segunda 
a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 
18:30 horas. E no sábado, das 9 
às 12 horas. Na Rua Tiradentes, 
381, loja 42, no Golden Center.

seu.

FORMATOS — Coletiva com 
obras de acervo de pequenos e 
grandes formatos da galeria Ti- 

Presser. São pinturas, dese
nhos e objetos da produção re
cente de Iberê Camargo, Tho- 

lanelli, Rubens Gerchman,

na

MARISA INNECCO — Individual 
acrílicos sobre tela da artis-

maz
Siron Franco, Mara Alvarez e Le- 
nilson na Sala Preta. No Salão, 
peças de grandes dimensões de 
Ivald Granato, Manfredo Souza- 
neto, Magliani, Karin Lambrech, 
entre outros. Visitação até 10 de 
agosto na Paulino Teixeira, 35, 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 14 às 20 horas e no sábado 
até às 19 horas. A Galeria não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na própria

com
ta mineira Marisa innecco na ^
galeria de arte da Casa Masson. j 
Visitação de segunda a sexta das £
8:30 às 12 e das 13:30 às 18:30
horas. No sábado das 8:30 às 13 
horas. A galeria possui ar condi- 3 
cionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.

S

ICOMETA ARTE — Coletiva com S 
trabalhos de Loura Costilhos, Lia 3 
Menna Barreto, Fabio Valle, Teti Q adro do Meio"de Ivald Granato, na Tina Presser r 
Waldraff, Luísa Meyer, Ronaldo 
Kiel. Exposição na Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Insti
tuto de Artes da UFRGS (rua Se
nhor dos Passos, 248), com visi
tação até 18 de julho.

rua.

FAYGA OSTROWER — Retros
pectiva com obras em desenho, 
gravura, pintura e ilustrações, 
reunindo 40 anos de trabalho ar
tístico. Visitação no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 21 
de julho, das 10 às 17 horas, de 
terças a domingos. O Margs pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, mas há gara
gens pagas nas imediações.

A ARTE MAIOR DA GRAVURA
— Coletiva com 13 gravadores 
gaúchos na galeria de arte do 
Badesul, integrando o ciclo de 
exposições dos dez anos de ati
vidades do banco. Exposição até 
29 de julho, com obras de Anico 
Herskovits, Jair Dias, Moacir 
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen- 
des, Vera Grinberg, Maria Lúcia 
Catani, Suzana Sommer, Barth, 
Maria Tomaselli, Moura. Visita
ção de segunda a sexta das 10 às 
12 e das 13:30 às 16 horas. Na 
Sete de Setembro, 666, com ar 
condicionado. Estacionamento 
difícil, mas há garagens pagas.

PAULO PORCELLA — Individual 
com
sua produção recente. Visitação 

agência do Banco Geral do 
Comércio (Sete de Setembro, 
1156), de segunda a sexta das 10 
às 16.30 horas. Ar condicionado 
e estacionamento difícil, tente 
garagens pagas na Siqueira 
Campos.

16 acrílicos sobre tela de

na

GENTE, ÁGUA E TINTA — Cole
tiva na galeria de arte do Thea- 
tro Mágico com os artistas do 
Afelier Água e Tinta. Trabalhos 
de Silvia Cestari Cunha, Sandra 
Reis, Isabel de Castro e Delfina 
Reis, entre outros. Visitação na 

Thomaz Flores, 123, de se
gundas a domingos, das 11 às 15 
e das 20 às 3 horas, até 28 de ju
lho. A galeria não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

rua

ARTE POR TELEFONE — VIDEO- 
TEXTO — Demonstração no Es
paço Investigação do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul sobre 
a aplicação da informática no 

das artes plásticas. 
Quatro aparelhos de televisão 
conectados com a Telesp em São 
Paulo através da CRT, transmi
tem informações de um progra
ma criado pelo artista e pesqui
sador Julio Plaza. Visitação até 
28 de julho, de terças a domin-

umverso
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uras de Fayga Ostrower, c.onodo e o estacionamento é 

na galeria Singular. Entre difícil nos imediações, use qaro- 
as coletivas, 23 gravadores 9cns PQ9Qi no Marechal Flona- 
gauchos expõem na galeria no 
do Badesul.

— Mos
tra com oquarelas de Gilberto 
Soares e acrílicos de luberi Nu- 
nes no subsolo da Caixa Econô- 
mico Federal (Andradas, 1000)

EN!° "NAU. - Exposição do !Ít?6^rd°°SM°d°! 
pinturas do produção atual na GRAVURAS DE FAYGA OSTRO- 
go ena Eaeiweis, com visitação WER —Destaque na Galeria Sin- 
ate u de julho, de segunda a gubr, com mostra de litoqrafias 
?ex!° ^°s 8:30 às ' 2 e das 13:30 até 30 de junho. Visitação de se: 
flV* ,.h,°raS- No sóbodo das 9unda a sext° das 9 às 12 e da, 
o 30 os lo horas. NaruadosAn- 14 às 19 horas,-no sábado até às 
r radas, 1.805. A galerio não 13 horas. A galeria possui ar
possui ar condicionado e o esta- condicionado e o estaciona-
cionomento é difícil, mas há ga- men'° 6 difícil na .rua, tente a 
ragens pagas na rua Senhor dos ^Alves‘ : ■ 1
Passos. TALLER/72 — Coletiva com gra-

ANNETTEKAPLAN-Mostro de le^SÍS!2"°?d° °,e,ier Tal'
-Peçanas explorando as foí

e7^°aa=T="«:™„“t°;i Edm em r ¥*ds w&cs?
FAYGA OSTROVVcR - Retrós Rio Grande do Sul até 7 de ? "'°çã°9rdflca'ExP05içt5onosa- 
pectiva com obras em desenho Iho, numa promoção coniunm rí® Ò° C*n,r° MuniciPal de

gravura, pintura e ilustrações. do Serviço de Divulgação eRe dea^t^™ PT°Çã°do Nú'
reunindo 40 anos de trabalho ar- loções Culturais dos Estados UnT ,Gravu[° d° Rio Grande
tistrco. Vis'taça° no Museu de dos. Visitaçâode terçasadomin 0 Sul-Ar condicionado e esta- 
Arte do Rio Grande doSUI olé 2, gos das 10à, 17 fo™ "'
de julho dos 10 às 17 horas, de CEM ANOS DE TRAJES NO RIO REG,NA COELI — Instalação
terças a domingos. O Margs pos- GRANDE DO SUL — Promoção C°t? p,ry,Ur?s em ,e,a e Papelão
sut ar condicionado e o estacio do Museu de Tradições e Arte m b/c P ós,,co "Espaço Cósmico
namento é difícil, mas há gora- Popular do Rio Grande do Sul . 9^ °e Mim Ao Universo", no
gens pagas nas imediações. em exposição no Marqs ÍPrarn Espaçcr lnvestigação do Margs.
A ARTE MAIOR DA GRAVURA w° A'fÔnde9a)' com roupos uso- dasTàs 1? & ^
— Coletivo rpm n _i A dos no estado entre 1840e 1940 - * ,7,horas a,é 30.deste

Coletiva com 13 gravadores Visitorão ^ ------------ , . V40, mes. Ar condicionado e estocio-
nnjQ[ 1 , - . — uus luas 1/horas namento difícil nas imediações
Badesul. integrando o ciclo de ANGELA PETTINI F - F,LME COMO FltME — Painéii 
exposições dos de? anos de ati- , tLA/ETTINI ~ Exposição fotográficos sobre filma, I ! 
vidades do banco. Exposição n.é esculturas com peças, em tos feitos na Alemanha e Franco 
29 de julho, com obras de Amco morm°re- pedra sabão e bron- na década de 20 Exposição no
Herskovits, Joir D,as. Moucir ™Tte *\,T qUk',S algumas em saguão do Instituto Goethe até
Guis, Nury Yost, Paulo Chimen ° ut.litana, No saguão do 30 de junho 6
des. Vera Gr.nberg, Mana Luc.o rf"0, ^Umc'Pal de Cultura RECUPERACIÓN DEL DIBUJO __
Catanj, Suzana Sommer, Barth, 1 mda Erico Veríssimo, 307), Coletiva com 21 desenhos de ar 
Maria Tomaselli, Mouro. Visita MOTinKl^00 kdeS,e més ,is,os esP°nhóis contemporâ- 
çao de segunda a sexta das 10às MOVIMFNTO ° CANADA EM neos em exposição no Museu de 
12edas 13:30às 16:30 horas. Na ~ ExpOSlçâo fo,°- • Arte do Rio Grande do Sul até 30
Sete de Setembro, 666, com ar >S,r°ndo 0 «>Mdiano deste mês. A mostra reúne «dV
condicionado. Estacionamento trnm « r ^ f°f°.S qU* mos' versas fe"dências da produção

-difícil, ™ hã 9orogens pgga, dodtTííesenvolviynento^iecnoló-

Qico. Promoção do Ministério das 10 às 17 horaToMa^pS

-ROTEIRO
VITOR HUGO PORTO 
dual com 35 peças em gravura 
na Realce Galeno de Arte (Indn 
pendência 674j oté dia 12 de 
julho. Visitação de segundas a 
sextas-feiras das8:30as 12e(ías 
14 às 19 horas A galer.a não 
possui ar condicionado e o esta 
cionomento é gratuito 
gens próximas.

Indivi-

em gora

1

w^/# roupas uso-
- - - -   W„. U yruvaaores 2as"°es ud° en,re ,840e ,94a

gaúchos na galeria de arte do d“ ^ ° d°mÍn9°S

ANGELA PETTINI — Exposição 
de esculturas


