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ArthurPiza

Margs 

expõe 

gravuras 

dePiza
por Luiz Carlos Barbosa

O artista plástico Arthur Piza, de 58 
anos, nascido na capital paulista, mas 
vivendo em Paris há 32 anos, tem uma 
certeza absoluta: na vida nada é defi
nitivo. A sua dupla nacionalidade, que 
lhe provoca certo constrangimento, 
reforça essa sua postura. Tal situa
ção, porém, foi imposta mais por cir
cunstâncias do que por uma opção de
terminada. Apesar disso, ao comover- 
se em falar da conjuntura brasileira 
atual, ele se obriga a conter as emo
ções em função do pudor. Não sabe se 
ficará na França para sempre ou se 
retornará ao Brasil que visita cada 
dois anos. “Quando penso em morrer, 
estar enterrado, não me agrada aque
la visão dos cemitérios frios da Euro
pa", confessa. Na terça-feira, Piza es
teve pela primeira vez em Porto Ale
gre, abrindo sua individual no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul.

Trata-se de uma exposição de cará
ter retrospectivo, com 17 gravuras e 
relevos recortados, do acervo do Mu
seu de Arte Moderna de São Paulo, 
emprestados ao Margs. Ele ficou sur
preso em saber que o MAM guardava 
tantos trabalhos seus. O sentimento 
de admiração não é gratuito, e Piza se 
indaga sobre a verdadeira aceitação 
de seu trabalho no Brasil. "Preferia 
ser encarado como um brasileiro no 
Brasil e não da França", desabafa, 
embora o segundo rótulo seja predo
minante. Afinal. Piza mora há alguns 
metros de Notre Dame e, apesar dos 
muitos amigos sul-americanos, está 
mais integrado â sociedade francesa, 
tanto que está criando um relevo em 
Damasco para uma Casa de Cultura 
Francesa. “Não sei se aqui eu poderia 
viver da minha arte", se pergunta. 
Ele também está expondo numa gale
ria paulista e noutra carioca.

Para Piza. viver na Europa nunca 
foi visto como definitivo. “Um dia vi 
que tinha ficado mais tempo na Fran
ça", conta, explicando que o “lado ne
gro do Brasil" — referindo-se ao regi
me militar — influenciou sua estada



v 1 I 1 * 1 mas meus amigos e co-ção política 
nhecidos chegavam na Europa mar
cados pela repressão”, relata. No ini
cio dos anos 70, ele fez uma viagem de 
automóvel pela Bahia e Minas Gerais 
e ficou deprimido com a miséria que 

Mas acha delicado de- 
chocado. na medida em

encontrou
monstrar-se , .
que voltou para Paris.1 'La apareciam 

torturadas, contandomuitas pessoas
atrocidades”, relembra.................

Piza começou sua trajetória artisti- 
São Paulo, onde estudou com 

se denominavaca em
Antônio Gomide, que

roíessor de cubismo. Neste pe- 
e fez umacomo p

ríodo expôs numa coletiva 
individual no Clube dos Arquitetos, e 
programou uma viagem "meio turís
tica” para a Europa. "Era jovem e 

saber o que se fazia por 
do Ita-ansioso em

lá". Com a ajuda da família 
maraty e da esposa, brasileira, que 
trabalhava na rádio francesa, se esta- 

Paris. Passou a estudarbeleceu em 
gravura com Johnny Fnedlaender. 
•■Um tipo muito importante na minha 

num certo sentido, me ensi- 
consta-vida. que

nou a compreender o mundo 
ta. Mas só dez anos depois Piza conse
guiu viver de sou trabalho artístico, 
quando o editor suiço Leuvre Grafe 
publicou pela primeira vez uma gra
vura sua. "Pm sujeito que teve a cora
gem de editar um estrangeiro, um sul- 
americano", se admira.

Piza considera a arte como um es- 
de liberdade humana a ser pre- 

crânio que nin- 
.Por

paço
servado, "como um 
guém pode bitolarou enquadrar 
isso, entende que a função do artista e 
garantir este meio de expressão, em
bora considere inviável dar conselhos 

Todas as combi-aos jovens artistas, 
nações são possíveis. A única formula 
é ter consciência da necessidade de 
ampliar sua liberdade e não filiar- 
nada", apregoa. Ele vê com entusias-, 
mo, porém, a conscientização da po
pulação com o recente "pacote" eco
nômico, além de revelar profunda 
simpatia pelo programa político do 
Partido dos Trabalhadores. Como 
membro da Comissão do Salao Jeun- 
ne Gravure, do Grand Palais, em a- 
ris Piza está propondo uma mostra 
da gravura gaúcha e brasileira na ca
pital francesa, promoção que seria re
tribuída por museus brasileiros com 
artistas franceses.

se a
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ARTES PLÁSTICAS - ■

A movimentação do interior
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papel de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x60cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,(X) a 
Cz$ 450,00. Visitação de segun
da a sábado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 18h 
30min. Na Galeria de Arte da 
Casa Masson de Pelotas (Andra
de Neves, 1909).

IBERÊ CAMARGO — Abre tem
porada na Galeria Tina Pressèr, 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importonte da mostra são as sé
ries ecológicas I e II, datadas de 
agosto do ano passado, basea
das no tema-título "Agrotó- 
xicos". Outra face da exposição 
são as cinco pinturas de sua série, 
recente "Manequins", inspirada 
nos manequins de vitrines das 
rua da Praia e Borges de Medei
ros. Completando a individual, 
há três pinturasde85e Irèsdese- 
nhos da série do ano passado do 
Parque da Redenção. Horário de 
visitação de segunda a sexta, 
das 10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das lOàs 12edas 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.

por Luiz Carlos Barbosa

O círculo de artes plásti
cas eslá movimentado tam
bém no interior do estado, 
com quatro exposições a se
rem conferidas. A galeria 
Sobrado, de Alegrete, exibe 
uma individual de Mário 
Rõhnelt, composta por 20de
senhos em técnica mista 
realizados nos últimos três 
anos. Na galeria de arte da 
Casa Masson, filial de Pelo- 5 
tas, Berenice Laks faz sua f

I
%

segunda individual de traba- i 
Iho em tinta acrílica sobre £ 
papel. A Gestual, de São 1 ,eo- á ~ :
poldo, mostra a produção da « 
estreante Rosana Krug, com 
pinturas e desenhos recen
tes. Com peças de Esther 
Bianco, Hilda Mattos e Ama- 
rilli Licht, a Contemporâ
nea. de Novo Hamburgo, 
promove a coletiva 
“Versões do Nu”. Nacapital 
a repercussão está com o 
mestre Iberê Camargo, com 
individual na galeria Tina 
Presser, mas o roteiro ainda 
apresenta outras opções:
.José Carlos Moura, Arthur 
Piza e Olegário Triunfo, en
tre outras.

Desenho de Mário Rõhnelt. no galeria Sobrado de Alegrete

lado pela variedade de gara
gens pagas das imediações. 
OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu de Artes do Rio Grande do 
Sul, na qual o artista expõe pin 
turas, desenhos e esculturas de 
sua produção recente Visitação 
até 23 de março, de terças a do
mingos, das 10 às 17 horas No 
Margs (Praça da Alfândega). 
Possui ar condicionado e o esta
cionamento, normalmente difí
cil, é facilitado pelo variado nú
mero de garagens pagas das 
imediações.

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris há 20 anos, cedida ao 
Margs pelo Museu de Arte Mo
derna de São Paulo, reunindo o 
produto de 30 anos dp.produção 
deste artista. Além de gravuras 
de várias épocas, esta exposição 
traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrilico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sexta-fei- 
ras, das 12 às 17 horas e aos sá 
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado número 
de garagens pagas das imedia
ções.

CYNTHIA VASCONCELLOS
Expõe os trabalhos que com
põem sua primeira individual 
São 23 obras produzidas entre os 
anos de 84 e 86 nas quais a artista 
faz seu exercício critico sobre a 
cultura de massa, utilizando co
mo linguagem a pintura sobre 
madeira, papel e tela Sem utili
zar o recurso excessivo das cores 
vibrantes, sua figuração é uma

espécie de "clip" que referencia 
a televisão e a música.

O horário de visitação é de se
gunda a sexta-feira das 10 às 12 
e das 14 às 19 horas e aos sába
dos das 10 às 17 horas. Na Gale
ria Arte & Fato (Santo Antônio, 
22), até 31 de março, Não há ar 
condicionado e o estaciona
mento é mais fácil nas transver
sais.
DRAMÁTICA — Mostra fotográ
fica resultante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte,e Irene 
Santos na realizaçãcvdas fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho fo
calizando as atrizes para que 
frent^ à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru? 
to da imaginação e fantasia da;, 
atores. No Teatro Sào Pedr0 
(Praça da Matriz), até seis do 
maio. O horário de visitaçãcfcê 
das 12 às 19 horas e nos horár c 
dos espetáculos noturnos As<* 
de exposições não possui arc< f 
dicionado e o estacionament 01 
difícil.
DULCE HELFER — Mostra fa-,e 
gráfica individual do artista fiei 
quais há a busca da captura q 
momentos do cotidiano com ^ 
toque de arte da câmara de C(0[ 
ce. Há ainda, o fascínio pelo l^Ci 
cólico, pela sombra epelonirj, 
tério. Na Galeria D'Arte jg, 
Theatro Mágico (Thomaz Florfi^ 
123/3?andar), até 30deste m *
O horário de visitação é de terÇ. 
a domingo das 20 às 3 hora1, 
Não possui ar condicionado e i 
estacionamento é fácij na rua. 
BERENICE LAKS — Porto-ale^ 
grense com exercício artístico, 
em Pelotas inaugura individual, f 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados

permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 - 5? andar), até 
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gunda as sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é dificil.

MÁRIO RÕHNELT — Oartista pe- 
lotense radicado em Porto Ale
gre expõe nesta individual 20 
desenhos, abrangendo sua pro
dução do período de 1983 a 
1986. Utilizando as técnicas do 
grafite e da tinta acrílica de di
versas maneiras, justapondo e 
sobrepondo procedimentos que 
vão da mancha de cor ao realis
mo fotográfico, Rõhnelt coloca 
nos desenhos situações de con
traste entre o banal e o erudito, 
figura e abstração, estático e 
móvel. Na Sobrado Galeria de 
Arte (Gen. Sampaio, 1204 — A- 
legrete), até 03 de abril. O horá
rio de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 às !8h30min de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 9 
às 19 horas. Nào possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil no fim de semana.

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
séiie de relevos aquarelados. 
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, após ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav. 
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30mín às 13 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.

MUSEU DE COMUNICAÇÃO —
Realiza durante todo este mês 
nuatro Deauenas exoosicões:

ROTEIRO
ANNA MARIA DORNELLAS —
Segunda individual da artista na 
qual reúne 31 pinturas à anilina 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose das Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e

es

F

r



Jcma 1: . 0 6Ubo / &Z •
Data:___Q3-/..0H....j.M

Pâgin&: Tte^oUJHoxcm t»
: AvVVvuv ?í«xAssunto:

Quarta-feira, 2/ 4/ 86 O GLOBO

ARTES PLÁSTICAS FREDERICO MORAIS

Luz, cortes e recortes de Arthur Piza
núcleo de uma energia puramente 
visual.E poética. E se o olho não for 
apressado, vai descobrir, pouco a 
pouco, todos os ritmos internos que 
vão se formando em função da pró
pria orientação dos cortes, que avi
vam ou amortecem a luz. São ritmos 
sutis, quase invisíveis, como uma 
brisa ou perfume a tocar ou envolver 
nosso corpo fugidiamente, mas dos 
quais guardamos uma memória 
agradável. Não é diferente o que às 
vezes sentimos diante de um Soto ou 
para citarmos um outro brasileiro 
de Paris, Sérgio Camargo.

Piza encara a chapa de metal, ou o 
cartão como uma espécie de cosmo. 
Nas gravuras, às vezes ele se com
porta como uma nave percorrendo, 
silenciosamente, o vazio que a envol
ve. Triângulos, pirâmides, ovais 
surgem às vezes nítidos em seu con
torno, outras vezes são as estrelas, 
estilhas, diamantes que se sentem 
atraídos, como se estivessem iman- 
tados, para um núcleo maior que só 
percebemos gestalticamente. A for
ma é, então, uma espécie de maná, a 
atrair e alimentar outras formas 
menores, é algo vivo, a pulsar no 
cosmo. E conforme a maior ou me
nos quantidade de luz elas se tornam 
mais vivas ou apagadas, noturnas 
ou diurnas, mas sempre fascinantes.

Nos relevos Piza como que sai da 
nave e mergulha ele mesmo numa 
via láctea ou, então, vai focinhar a 
crosta de planetas, satélites e estre
las, pois,que há neles uma dimensão 
tátil que, entretanto, se percebe no 
olho. Esta tactilidade visual resulta 
de fato de que, nos seus relevos, a 
forma parece estar nascendo ali, 
diante de nossos olhos, como algo vi
vo. Neste sentido, Piza pode ser 
aproximado do neoconcretismo, cu
jo significado residia justamente 
nesta gênese da terceira dimensão. 
Uma flor desabrochando.

Arthur Luiz Pi
za, paulista, resi
de em Paris desde 
1953 e está perfei- 
tamente integra
do no circuito de 
arte europeu.
Tem contrato com 
galerias de vários 
países, sua obra 
já foi analisada 
em livros etc. Mas 
como é gravador, 
seu sucesso fica 
restrito e uma 
área quase espe
cializada. Por ou
tro lado, é um tipo 
discreto e calado, 
e sem propria
mente tímido ou 
secarrão, não é de 
fazer alarde.

Nos últimos 
anos, com uma 
certa regularida
de, vem expondo 
no Brasil no eixo 
Rio-São Paulo.
Em 83, expôs gra
vuras no gabinete 
de arte de Raquel Babenco e relevos 
aqui na GB-Arte. Agora inverte a or
dem e acrescenta uma terceira cida
de, Porto Alegre, onde inaugurou 
mostra no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul.

Se habítualmente a gravura é um 
trabalho de paciência, o relevo, a 
meio caminho da escultura, exige 
mais tempo ainda — e reflexão. Ao 
substituir a goiva pelo martelo, Piza 
não mudou propriamente de rumo. 
apenas aprofundou certas conquis
tas de sua gravura, que ele segue fa
zendo, especialmente certos ritmos 
internos que se alimentam de luz e 
sombra. Que Piza é um rigoroso for- 
malista todos sabemos e seus novos

Tempos de guerra 
em sete palestras -

(
i

A galeria de arte Banerj inicia ho-, 
je, às 18h30m, com entrada franca,' 
um ciclo de sete conferências sobre] 
os temas propostos pela mostra: 
“Tempos de guerra — Hotel Interna
cional’’. As duas primeiras confe
rências, hoje e sexta-feira, irão 
abordar aquilo que, na exposição, é 
o pano de fundo, a guerra e suas re
percussões no Brasil, inclusive a 
vinda, para o Rio de Janeiro, como 
refugiados, de vários artistas euro
peus, japoneses e mesmo norte- 
americanos. O professor e historia
dor Francisco José Calazans Falcon 
fala, hoje, sobre a Segunda Guerra 
Mundial. Na sexta, outro historia
dor, José Luiz Werneck da Silva, fa
la do “Brasil e a Segunda Guerra 
Mundial”.
• Também a partir de amanhã, 

mas na galeria de arte da Universi
dade Federal Fluminense, em Nite
rói, o pintor e professor Ronaldo do 
Rego Macedo dá inicio a um curso, 
em oito aulas, sobre “Arte construti
va no Brasil”. O curso, que acompa
nha a montra que ali se realiza, de
nominada “A ordem em questão”, 
custa apenas Cz$ 50.
• Outro curso que se inicia amanhã, 
na Escola de Artes Visuais, no Par
que Lage, é o.de Rudi Santos, sobre 
realização de vídeo. Serão nove au-

, de Arthur Piza: energia visual e poética
relevos vêm apenas confirmar isso. 
Fugindo à tradição expressionista 
da gravura, optou pela vertente 
construtiva e nisso foi provavelmen
te influenciada pelo seu novo meio, 
Paris, onde, mesmo entre os latino- 
americanos, que ali residem ou resi
diram o cinetismo sempre teve êxi
to. E para o verdadeiro artista ciné- 
tico, a luz é muitas vezes mais im
portante que o movimento, ou pelo 
menos mais importante que o movi
mento mecânico, pendular. Porque 
em seus relevos, os cortes e recortes 
estimulam o olhar do espectador a 
passear livremente pela superfície 
do papel e a descobrir em cada pe
queno triângulo que se insinua um

las.
• Em nova fase, a Votre Galeria 
(Rio Design Center, loja 201/ e) pro
move uma coletiva com trabalhos 
de, entre outros, Mabe, Scliar, Bene- 
vento, Inimá, Silvio Pinto, Ivan 
Freitas e Bustamante Sá.
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se. Visitação às segundas, das 13h30 às 
19h, de terça a sexta das 9h às 19h e aos 
sábados, das 9h às 15h.
ARTHUR PIZA — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, exposição que 
mostra os trabalhos do artista dos 
anos 50 aos 80. Na sala 17 do Museu, 
com visitação de terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 13 de abril.
MARIO ROHNELT — No Sobrado Ga
leria de Arte, em Alegrete, exposição 
de desenhos do artista pelotense, que 
abrangem sua produção de 1983 a 86. 
HILDA MATTOS, ESTHER BIANCO 
E AMARILI LICHT — Na Contempo- 
rânea Galeria de Arte (Rua Mariano 
de Mattos, 11, Novo Hamburgo), so
mente até 5 de abril, exposição de qua
dros das artistas que tém como tema a 
mulher. Visitação de segunda a sexta, 
das 9h às llh30 e das 14h às I9h, e aos 
sábados, das 9h às 11h30min.
RITA GIL ARAÚJO — Na Sala de Es 
tar do Hotel Serrano, em Gramado, 
inicia dia 7 de abril exposição de tra
balhos da pintora na técnica de acríli
co sobre tela. Até 7 de maio. 
CONTEMPORÂNEOS brasileiros 
— Na Alencastro Guimarães Galeria 
de Arte (Mariante, 426), coletiva que 
reúne trabalhos de Ado Malagoli, Ali
ce Brueggman, Antônio Maia, Carlos 
Scllar, Clara Pechansky, Paulo Por- 
cella, Regina Ohlweiler e outros. De 
segunda a sexta das 10h30 às 21h, e aos 
sábados das 10h30 às 17h.
NATHANIEL GUIMARÃES — Na Ga
leria de Arte da Associação Badesul 
(Rua Sete de Setembro, 666), mostra 
de aquarelas do artista gaúcho. Visita
ção em horário comercial. Até 23 de 
abril.
JACOB KURLENDER — Na Galeria 
Contemporânea do Círculo Social Is
raelita (João Telles, 508), exposição de 
pinturas do artista plástico israelense. 
GRAVURAS — Na Sala de Exposições 
da Universidade Federal de Santa Ma
ria, mostra de 50 gravuras originais da 
III Bienal de Cabo Frio. Até 11 de 
abril.
OILSE DE ARAÚJO ROSITO — No 
Atelier Mariateresa (Rua Souza Doca 
52/2), de hoje até domingo, exposição 
de desenhos da artista. Visitação hoje 
a partir das 20h, e amanhã e domingo 
das 16h às 20h.

EXPOSIÇÃO
LEOPOLDO GUESSER — Na Galeria 
de Arte Lage de Pedra, em Canela, às 
20h de sábado, inaugura exposição que 
reúne óleos, aquarelas e guaches do 
artista catarinense. Até dia 21.
MIRA SCHENDEL — Na Galeria Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35), às 21h 
de sábado, inauguração da irdividual 
de pinturas da artista suíça, naturali
zada brasileira, que pela primeira vez 
expõe em Porto Alegre. Até 30 de 
abril.
CARMEN RIGHI — Na Galeria D'Ar 
te do Theatro Mágico (Tomás Flores, 
123), exposição de pinturas da artista 
santamariense. Visitação de terça a 
domingo, das 20h às 02h. Até 25 de 
abril.
YEDDO TITZE — Na Galeria Arte & 
Fato (Santo Antônio, 226), às21h, inau
gura hoje exposição de pinturas. Visi
tação de segunda a sexta das lOh às 
12h e das 14h às 19h, e aos sábados das 
lOh às 17h. Até 30 de abril. (Mais deta
lhes na página de Célia Ribeiro). 
ANNA MARIA D'ORNELLAS — No 
Espaço Cultural do Banco Francês e 
Brasileiro (Siqu eira Campos, 824), 
exposição intitulada "Simbiose das 
Cores", que reúne 30 pinturas de anili- 
na de arroz. Visitação em horário co
mercial, até 11 de abril.
BELONI WEISE fll— Na Fundação 
Cultural de Canoas, último dia para se 
ver a exposição de pinturas a óleo e de
senhos de Beloni Weise. Visitação das 
•h às 12h e das I4h às I7h.
ROSANA KRUG — Na Gestual (Av. 
João Corrêa, 896, São Leopoldo), expo
sição de desenhos da artista leopolden-
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Obra de Vasco Prado, na homenagem a Bruno Giorgi

JOSÉ CARLOS MOURA - inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar- '*N‘r 
le, o artista apresenta sua nova 
série de relevos aquarelados.
São peças únicas, elaboradas 
através de uma matriz trabalha
da que, apos ser transposta para 
o papel, é realçada por um sua
ve colorido de aquarela. Nestes 
trabalhos, o artista explora tex
turas que convidam ao tato em 
delicados desenhos de pássa
ros, flores, borboletas e formas 
geométricas. Na Singular (Trav. {f\
Frederico Linck, 45), até 10 de 
abril. O horário de visitação é 
das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 9h30min às 13 
horas Possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil. Tente 
a Castro Alves ou Casemiro de 
Abreu.

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo Udesenhos 
de 50x7Ctem e duas pinturas de 
lOOxlOOcm realizadas entre no
vembro de 85 e fevereiro de 86.
Para fazê-los, Rosana utilizou 
spray, pastel, tinta acrílica, lápis 
e nanquim. Paralelo a esta ex
posição, a galeria estará mos
trando os três desenhos realiza
dos a quatro mãos pelos artistas 
Antônio Frantz e Mário Rõhnelt. 
Selecionados para o Salão Na
cional do Rio de Janeiro entre 85 
e 86, os desenhos são inéditos e—
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 —
São Leopoldo), até 12de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas e das 13h30min às 19 
horas de terças a sextas-feiras e 
aos sábados das 9 às 15 horas.

COLETIVA — Inaugurando sua 
agenda para 86, a Contemporâ
nea Galeria de Arte promove a 
coletiva "Versão Nu" com traba
lhos das trés artistas gaúchas:
Hilda Mattos, Esther Bianco e 
Amarili. "Versão Nu"aoresenta

<>

HARLY BARCELLOS COUTO —
"Introspectiva I" é o titulo desta 
exposição de pinturas promovi
da pela Fundação Municipal de 
Cultura Lazer e Turismo de Pelo
tas. Na galeria Municipal de Ar
tes (Pça. Cel. Pedro Osório, n? 
06) até 30 de abril. O horário de 
visitação é de segunda a sexta- 
feira, das 13 às 18h30min, em 
Pelotas.
AMÉLIA TOLEDO - "Limites de 
Cor" é o título da mostra indivi
dual que a artista plástica paulis
ta realiza no Margs. São pinturas 
em telas monocrômicas que po
dem ser arranjadas numa dispo
sição tal de maneira a criar no
vas e complexas composições, 
diálogos, complementos, oposi- 
ções e tensões. O horário de visi
tação é das lOàs 17horasde ter
ças a domingos (Praça da Alfân
dega), no Espaço.de Investiga
ção (1? andar). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
facilitado pelasgaragens pagas, 
em grande número nas imedia
ções.
VERSÕES DO NU — Coletiva 
que reúne trabalhos de três artis-

<0

minino. Na Contemporânea Ga
leria de Ate e Decoração (R. 
Mariano de Mattos, 11 Novo

NATHANIEL MARQUES GUIMA
RÃES — Mostra de pintura indi
vidual que reúne 20trabalhosdo



Lichl. São obras em desenho, 
pintura e gravura, abordando 
em diferentes aspectos o nu fe-

mwiumvj w vianu^uo g aas y as 
1 lhSOminedas l4às 19horasde 
segundas a sextas-feiras. Aos 
sábados das 9às !lh30min.

ia, técnica dominada pelo pin
tor Na Galeria de Arte do Bade- 
sul (Sete de Setembro, 666), até 
23 de abril. O horário de visita
ção é das lOàs lóhoras. Agale- 
ria possui ar condicionado 
estacionamento é difícil, mas há 
garagens pagas nas imedia
ções.

FARNESE DE ANDRADE: FANTA
SIA EM TERCEIRA DIMENSÃO —
Exposição individual, na qual o 
artista aborda temas como a fe- 
cundidade, o nascimento, ades- 
Iruição atômica, o medo 
morte. Para tal, se utiliza desde 
oratórios, pedaços de poliéster, 
conchas marinhas, até bonecas 
destroçadas e esqueletos de ani
mais. Na Cambona Galeria de 
Arte (R. Dona Laura, 204), até 18 
de abril. O horário de visitação é 
de segundas às sextas das 9às 19 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

feminino em aquarelas, pintu
ras e desenhos. Na Contempo
rânea Galeria de Arte e Decora
ção (Mariano de Matos, 11, No
vo Hamburgo), até 5de abril. O 
horário de visitação é de segun
da a sexta-feira, das 9 às 
1 lh30min e das 14 às 19 horas. 
Aos sábados das 9 às 1 lh30min.

e o

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl — Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reune trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Batti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky, Irineu Gar
cia Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, cté 13 de maio. Possui ar 
condicionado e o estacionamen-

e a

CARMEN RIGHI — Individual da 
artista que reúne 20 obras 
técnicas de pintura à óleo, tra- ,0' n°r,nalmente difícil, e facíli- 
çando no pintura o popularesco ,a<^° Pe^a variedade de gara- 
da arte e sua contemporaneida- 9ens pagas das imediações, 
de internacional. Suas cores par- ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
tem do claro e escuro, passando AOS 80 — Mostra individual do 
por uma forma brusca de cria- artista brasileiro radicado 
ção, contrastante com fatores de Pari'5 bá 20 anos, cedida ao 
imagem e luz. Na Galeria D'Arte Margs pelo Museu de Arte Mo
do Theatro Mágico (Thomaz Fio- derna de São Paulo, reunindo o 
res, 123), até 25de abril. Ohorá- produto de 30 anos de produção 
rio de visitação é de terça a do- deste artista. Além de gravuras 
mingo das 20 às 2 horas. Não de várias épocas, esto exposição 
possui ar condicionado. O esta
cionamento é fácil na rua.

nas

em

traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
do Alfândega), com horário de 
visitação de terços às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas, até 13 de maio. Possui ar 
condicioncdo e o estaciono-

BERENICE LAKS — Porto-ale- 
grense com exercício artístico 
em Pelotas inaugura individual, 
a segunda da artista, com obras 
de nus e abstratos, realizados 
em técnica mista, com tinta acrí
lica sobre papei de dimensões 
variadas (desde 25x30cm até 
80x60cm). Os preços destas 
obras variam de Cz$ 250,00 a 
Cz$ 45 ,00. Visitação de segun
da a sàoado, sem período deter
minado, sempre das 8 às 
18h3frnin. Na Galeria de Arte 
da Casa Masson de Pelotas (An
drade Neves, 1909).

mento, normalmente difícil, é 
facilitado pelo variado número 
de garagens pagas das imedia 
çóes.

DRAMÁTICA — Mostra fotográ
fica resuitante de cinco meses 
de trabalho da dupla Zé Adão 
Barbosa, diretor de arte, e Irene 
Santos na realização dos fotos 
em preto e branco e da pintura a 
mão. A proposta do trabalho é 
documentar o teatro gaúcho 
focalizando as atrizes para que 
frente à lente possam surgir as 
personagens mais variadas, fru
to da imaginação e fantasia dos 
atores. No Teatro Sâo Pedro 
(Praça da Matriz), até seis de 
maio. O horário de visitação é 
das 12 às 19 horas e nos horários 
dos espetáculos noturnos. A sala 
de exposições não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil.

ANNA MARIA DORNELLAS —
Segunda individual da artista no 
qual reúne 31 pinturas à anilma 
sobre papel-arroz que fazem 
parte da série "Simbiose dos Co
res". A mostra tem o patrocínio 
do Banco Francês e Brasileiro e
permanece em exposição no es
paço cultural do banco (Siqueira 
Campos, 824 — 5? andar), até 
11 de abril. O horário de visita
ção é das 10 às 18 horas de se
gundas às sextas-feiras. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil. t
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MIRASCHENDEL - Na Galeria Tina 
Pressea (Paulíno Teixeira, 35), em ho
rário comercial de segunda a sábado. 
Mostra de pinturas.
CARMEN RIGH 
Theatro Mágico (Tomás Flores, 123), 
a partir das 20h, de sexta a domingo. 
Mostra de pinturas.
YEDDO TITZE - Na Galeria Arte e 
Fato (Santo Antdnlo, 226), em horário 
comercial de segunda a sábado. Mos
tra de pinturas.
ANNA AAARIA D'ORNELLAS — No 
Espaço Cultural do Banco Francês e 
Brasileiro (Siqueira Campos, 824), 
sexta-feira, das lOh ás 16h. Mostra de 
pinturas em anillna de arroz.
ARTUR PIZZA — No Margs (Praça 
da Alfândega), das lOh ás 17h, de sexta 
a domingo. Ú Itlmos dias da mostra de 
pinturas.
CONTEMPORÂNEOS BRASILEIROS 
— Na Alencastro Guimarães Galeria 
de Arte (Mariante, 426), em horário 
comercial, sexta e sábado. Coletiva 
com obras de Malagoll e Antdnlo 
Mala, entre outros.
FLAVIO SCHOLLES — Na Galeria 
Realce (independência, 674),em horá
rio comefonál. de segunda á sábado.' 
Mostrade piqturas.

Na Galeria do

? 4W- //,0kdè^2.
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GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, terça-feira, 29 de abril de 1986

LETRA DE CÂMBIO A1ERIDI#N4L
BANCO MERIDIONAL DO BRASIL,S A

ARTES PLÁSTICAS

Artistas do interior expõem
Incentivar os novos valo

res do interior do estado é o 
objetivo da coletiva promo
vida pela Galeria de Arte da 
Associação Badesul e que 
tem inauguração hoje, às 19 
horas, na sede do banco. A 
mostra reúne os expositores 
Rogério Rauber, Carlos Al
berto Oliveira, Eduardo 
Martins e Thomás Josué, de 
Novo Hamburgo; Luls Bra
sil , Caco Bisol e Nilda Fabre, 
de São Leopoldo; Sérgio 
Afonso Flach, de Salvador 
do Sul e Alcino Roehrs, de 
Esteio. Nas técnicas de dese
nho, pintura, gravura e óleo, 
eles apresentam propostas 
variadas de retratar a arte 
em cada uma destas cidades 
do interior.

nas garagens pagas existentes 
nas proximidades Até 11 de 
maio.

ARTHUR PIZA: DOS ANOS 50
AOS 80 — Mostra individual do 
artista brasileiro radicado em 
Paris hó 20anos, reunindo o pro
duto de 30 anos de produção 
deste artista. Além de gravuras 
de vàriasépocas, esta exposição 
traz seus trabalhos mais recen
tes: os recortes montados em 
caixas de acrílico. No Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega), com horário de 
visitação de terças às sextas-fei
ras, das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos, das 10 às 17 
horas. Possui ar condicionado e 
o estacionamento, normalmen
te difícil, é facilitado pelo varia
do número de garagens pagas 
das imediações. Até 13de maio..

ONDÍNA POZOCO — Segunda 
individual da artista gaúcha on
de estão reunidos desenhos e li
tografias sobre a temática da 
mulher. No Saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, esquina com Ipiranga). 
O horário de visitação é das 
8h30min às 12 e das 14 às 
18h30min Nos dias de espetá
culo até as 21 horas. Não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é relativamente fácil. Até 
30 de abril.

ALICE SOARES — Individual da 
artista gaúcha que apresenta 
uma série inédita de desenhos à 
"sanguíneo" formada por 20 
obras cuja temática concentra- 
se na fraqilidade, na melancolia 
e no desamparo das figuras in
fantis. A mostra está em exposi
ção na Galeria Singular (Trav. 
Frederico Linck, 45). O horário 
de visitação é ae segunda a sex- 
ia-feiradas9às 12horasedas 14 
às 19 horas. Aos sábados das 
9h3ümin às 13 horas. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Castro Al
ves ou Casemiro de Abreu Até 3 
de maio.

FLÁVIO SCHOLLES — Individual 
que reúne 21 trabalhos de sua 
produção recente em óleos so
bre tela e sobre papel com di
mensões que oscilam entre 50e 
70 centímetros e 1,20 por 1,20 
metros. Nestas obras, o artista 
toma como tema o universo vi
sual dos vales e das serras do es-

ROTEIRO

LOIDE FIALHO SCHWAMBACH
— "Xifópagos-Metamorfose" é 
o título da série de desenhos 
desta quarta exposição do artis
ta. A mostra marca a comemora- 
çãodo 18o aniversáriodolnstitu- 
to de Cardiologia 
Universitária de Cardiologia. Na 
sede do Instituto (Av. Princesa 
Isabel, 370).
QUATRO MULHERES — Mostra 
que reúne os trabalhos em pin
tura das artistas Brunhilda Zilles, 
Ines Benetti, Paulina Eizirik e 
Rony Hoffmann. A coletiva tem 
orientação de Fernando Baril. O 
horário de visitação é das 10 às 
23 horas. No Shopping Center 
Iguotemi (Nilo Peçanha 
João Wallig) Até 5 de maio.

AMÉLIA TOLEDO — Individual 
da artista plástica paulista. São 
sete peças de pequenas dimen
sões, realizadas em fibra de pa
pel artesanal. Estes trabalhos de 
formatos irregulares, como se 
fossem recortes, custam Cz$ 9 
mil e pertencem à série "Limites 
de Cor" Na Sala Preta da Gale
ria Tina Presser (Paulino Teixei
ra, 35). O horário de visitação é 
de segunda a sábado, das 10às

Fundação

Desenho de Sérgio Flach na Galeria Badesul

12 horas e de segunda a sexta, 
das 14 às 20 horas. Aos sábados 
à tarde, das 14 às 19 horas. Não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é fácil na rua. Até 
17 de maio.

rio ó das I4às 19horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é fácil na rua Até 30 
de abril.

GUSTAVO NAKLE — "Alvora- 
denses" é o título desta indivi
dual do artista que reúne escul
turas em grande porte feitas de 
cerâmica e bronze Nestes tra
balhos o artista desenvolve um 
trabalho do tipo "anedótico", 
desrespeitando as formas con
vencionais da cerâmica e da es
cultura. Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Praça da Alfândega). O ho
rário de visitação é de terças a 
domingos, dos lOàs 17 horas As 
salas possuem ar condicionado 
e o estacionamento é mais fácil

com

MIRA SCHENDEL — Promoção 
conjunta com a Galeria Paulo Fi
gueiredo, de São Paulo, a indiví 
dual é composta de 14 pinturas 
em têmperas acrílicas com for
mas geométricas em lâminas de 
ouro sobre eucafex. No Salão 
Grande da Galeria Tina Presser 
(Paulino Teixeira, 35). O horário 
de visitação é de segunda a sá
bado, das 10 às 12 horas e de se
gunda à sexta, das 14 às 20 ho
ras. Aos sábados à tarde, o horá-



ria ae «rtes iseaice ;«v. irtue- 
pendência, 674). O horário de 
visitação é das 9às 12edas 14às 
19 de segundas a sextas-feiras. 
No sábado, somente pela ma
nhã. O estacionamento é mais 
fácil nas transversais, ou no pos
to ao lado e não possui ar condi
cionado. Até 3 de maio.

OITO FOTÓGRAFOS GAÚCHOS
— Titulo da coletiva de fotos que 
reuniu os trabalhos de Martin 
Streibel, Assis Hoffmann, Luis 
Carlos Felizardo, Leomd Stre- 
liaev, Jorge Alberto Faria, Raul 
Antônio Daudt, Ruy Varella e 
Leopoldo Plentz. São 32 peças 
com 4 fotos de cada expositor. 
No Espaço Cultural do Banco 
Francês e Brasileiro (Siqueira 
Compos, 824 - 5? andar). Pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é mais fácil nas gara
gens pagas das proximidades. 
Até 7de maio.

MASSUO NAKAKUBO — Expo
sição de uma série de gravuras 
inéditas do artista plástico nipo- 
brasileiro composta de 21 seri- 
grafias e seis litografias. Naka- 
kubo mistura poesia e musicali
dade, num ritmo de cor e movi
mento. Na Galeria Delphus 
(Cristóvão Colombo, 1093 so- 
breloja). O horário de visitação 
é das 9 às 12 horas e das 14 às 19 
horas de segundas a sextas, e 
aos sábados das 9 às 12 horas. A 
Galeria possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil, ten
te a Dr, Vale. Até dia 30 de abril.

HOMENAGEM A BRUNO GIOR-
Gl — Mostra organizada sob cu
radoria do escultor Francisco 
Stockinger que reúne trabalhos 
de sete escultores gaúchos. São 
13 esculturas em mármore bran
co de Francisco Stockinger, Bez 
Botti, Hélio Santos dos Santos, 
Henrique Radonsky/lrineu GarT 
cia, Nilton Maia e Vasco Prado, 
além de duas esculturas do pró
prio homenageado por ocasião 
de seus 80 anos. No Margs (Pra
ça da Alfândega), com horário 
de visitação das terças às sextas- 
feiras das 12às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas. Possui ar condicionaao e 
o estacionamento, normalmeri-- 
te difícil, é facilitado pela varie
dade de garagens pagas das 
imediações. Até 13 de maio.

YEDDO TITZE — Mostra indivi
dual que reúne 30 trabalhos do 
artista em pinturas e gouaches 
em tamanhos que variam entrei 
médios, grandes e pequenos. Fi
guras e flores são os temas abor
dados nesta série que se destaca' 
pelo colorido e elaboração das 
composições. A exposição po
derá ser vista de segunda a sex
tas, das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas, até 30 deste mês. Aos sá
bados o horário é das 10 às 17 
horas sem fechar ao meio-dia. 
Na Galeria Arte & Falo (Santo 
Antônio, 226). Possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil nas transversais. Até 30 de 
abril.

MARITÊ ENGLART — Individual 
de cerâmica trabalhada de for
ma leve São 17 peças oito de 
parede e nove esculturas -com 
preço médio de Cz$ 2 mil. Na 
Sandiz (Piso Térreo do Shopping 
Center Iguatemi). Horário de vi
sitação das 10 às 22 horas, de se
gundas a sábados, possui ar 
condicionado e estacionamen
to.


