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Fobmaçao:' Historia Ca "rte e Psicologia 

Nasceu em Boa Vista, Roraima em 19?0
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de historia envolvendo aspectos de arqueologia, historia e estetiea,

sempre ligados è criação têxtil.

Lançamento: dia 5 de dezembro de 19^5 no Museu Nacional de Belas 

/' rtes (RJ) e dia 6 de dezembro na Cale ria Contorno (RJ). Dia 16 

ser a lançado no KASP (SP) •

a cores.
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gráfico que recria ambientes do 
romance e a década de 30, com 
fotos inéditas de Érico à época 
em que escreveu o livro. No sa- 
guáo do Centro Municipal de 
Cultura (Av. Érico Veríssimo, 
307), até 15 de dezembro. Visitci- 

feira, as I9h30mln. A obra e o çqG de segundas às sextcis-fei- 
resultado de 10 anos de pes- rcts, das 8h30min às 11 h30min e 
quisas no Brasil e exterior, das I4h30minàs 17h30min. Pos- 
percorrendo três mil anos de sui cir condicionado e estciciona- 
hlstória no estudo dos aspec- mento próprio para 50 carros, 
tos arqueológicos e estéticos 
ligados à criação têxtil.

"Artêxtil No Brasil — Via
gem pelo Mundo da Tapeça
ria” é o livro que a divulga- 
dora e estudiosa de arte têx
til, Rita Cáurio, lançará no 
Margs, na próxima quinta-

GLÒRIA YEN YORDI Indivi
dual da artista plástica chinesa 
reunindo ao lodo 33 peças: 21 
acrílicos sobro tela o 12 dese-

Sobre o livro — 304 pági
nas, 280 ilustrações em preto 
e branco e coloridas —, Pie- nhos, de sua produçáo recente,
tro Maria Bardi, (liretòr do ' Na galeria Arte&Fato (rua Santo 
Masp (Museu de Artes de Antônio, 226), até 30 de dezem- 
São Paulo) declara que a au- bro, com visitação de segunda à
tora refaz a história da tape- sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
çaria, relacionando mestres 19h. Sábados, das 10 às 17h, 
de notável estatura tanto do sem fechar cio meio-dia. No tér-
Norte quanto do Sul do pais. reo e 1? andar. Náo possui ar 
Rita Cáurio é formada em 
História da Arte e Psicolo
gia, além de ser correspon
dente brasileira para a re
vista francesa “Têxtil/Art”.

condicionado e o estaciona
mento é difícil.

GILBERTO SALVADOR - Expo
sição individual com obras de 
sua produção recente, óleos so
bre tela, comemorando os 20 
anos da trajetória do artista pau
listano. Na Kraft Escritório de Ar
te (rua Barão de Santo Ângelo, 
165), até 24 de dezembro. Visita
ção de segunda a sexta das 9 às 
12 e das 14 às 18:30 horas, e no 
sábado das 10 às 12 horas. A ga-' 
leria não possui ar condicionado 
e o estacionamento é fácil na 
rua.

NESTOR DEL PINO - Mostra in
dividual do artista plástico chile
no com gravuras, desenhos e co
lagens. Na Galeria Espaço Livre 
de Arte do Teatro de Câmara 
(rua da República, 575), até 16 
de dezembro, com visitação de 
segunda a sexta das 8:30 às 12e 
das 14 às 18 horas, e durante a 
programação teatral, até as 21 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

ARTE E SENSIBILIZAÇÃO Gru
po argentino formado por Gus
tavo Fidel, Verônica Blindex e 
Constantina Iconomopoulos, ex
põe telas sobre óleo de sua pro
dução recente. Na Loja Mucho 
Gusto (rua Coronel Bordini, 
822), até 31 de dezembro, com 
visitação de segunda a sábado 
das 8:30 às 12 e das 13:30 às 
18:30 horas. Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil na rua, tente as transver
sais.

Antes deste lançamento, o 
circuito de exposições res
tringe-se a partir de domin
go. Neste dia, eneorram-se a 
individual de Leonid Stre- 
Uaev com “Caminhos Cru
zados” e a mostra de car
tuns de Santiago, no IAB. Na 
segunda, terminam as indi
viduais de Nestor Del Pino, 
Ondina Pozoeo e a exposição 
do livro “Terreno de Circo”, 
na Casa de Cultura Mário 
Quintana.

ROTEIRO

SALA DE ARTE A galeria pro
move coletiva de natal com ex
posição das obras de acervo de 
Ângelo Guido, Iberê Camargo, 
Malagoli, Glênio Bianchelti, en
tre outros. Horário para visitação 
das 10 às 12edas 15 às 20 horas, 
inclusive aos sábados, até 24 de 
dezembro (Av. São Pedro, 
1099). Estacionamento fácil. 
Possui ar condicionado.
EDGAR DO VALLE Exposição 
individual com trabalhos em 
aquarelas, na sala de exposi
ções do Instituto Cultural Brasi
leiro Norte-Americano (Ria- 
chuelo, 1257/3? andar). Horário 
para visitação das 8 às 12 e das 
14 às 18 horas, até 31 de dezem
bro. Possui ar condicionado. Es
tacionamento difícil.

FRANCISCO STOCKINGER In
dividual na galeria Tina Pressor, 
com 15 esculturas de sua produ
ção recente no mármore. A ex
posição, que comemora o 4?

SOBRADO GALERIA DE ARTE -
Mostra coletiva com minitraba-
Ihos de sessenta e sete artistas 
plásticos em desenho, escultu- aniversário da galeria, perma- 
ras, bijuteriase cartões de natal. nece al^ ^1 de dezembro, com 
A exposição fica aberta das 8 às visitação de segunda a sexta das
12 e das 14 às 18 horas, até 31 de 10 às 12 e das 14 às 20 horas, e
dezembro. Em Alegrete (Gen. no sábado das 10 às 12 e das 14
Sampaio, 1204). às 19 horas. A galeria não possui

ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.TERRENO DE CIRCO Livro com 

30 páginas em forma de cader
no catalográfico realizado por COLETIVA DE NATAL -Nagale- 
Ricardo Campos, Hélio Fervenza ria de Arte da Casa Masson com 
e Otacílio Camilo. Na Casa de trabalhos de Adelson Prado, 
Cultura Mário Quintana (Andra- Ana Alegria, AntonioMaia, Mo
das, 736), até dia 16 de dezem- ria Pi||0, Regina Ohlweiler, Vas- 
bro. Horário para visitação das coPrado, IrineuGarcia, Eduardo 
12 às 18 horas. Cruz e Magliani, entre outros.

Visitação até 30 de dezembro, 
de segunda a sexta das 8:30 às 
19:30 horas, e no sábado, das 
8:30 às 18 horas. A galeria pos
sui ar condicionado e o estacio-

A PRENSA, DO MAM FAZ CEM 
ANOS — Álbum que reúne oito 
litografias e um texto, lançado 
pelo atelier MAM, do qual fa
zem parle os artistas plásticos 
Maria Tomaselli, Anico Hersko- 
vits, Marta Loguércio e Paulo 
Chimendes. Na sala de exposi- ,uns inédi,os no Bar Espaço, Li

vros e Arte, com visitaçãoató 15 
de dezembro, das 11 às 2 horas.

namento é difícil.

SANTIAGO Exposição de car-

ções do atelier MAM (Olavo Bi- 
lac, 243). Horário de visitação 
das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Não possui ar condicionado e o

estacionamento é difícil.
INDIVIDUAL DE ESCULTURAS 
Terceira exposição individual da 
artista plástica Marli Amado de 
Araújo. A mostra é resultado de 
pesquisas sobre movimento e 
abrange 30 peças em pedra e 
bronze. No saguão do Centro 
Municipal de Cultura (av. Érico 
Veríssimo, 307), até 19 de dezem
bro. O horário para visitação é 
das 8h30min às 12 e das 14 às 20 
horas. Tem ar condicionado. Es
tacionamento próprio para 50 
carros.

MOMENTOS MEMORÁVEIS - 
Exposição de fotografias sobre a 
arquitetura brasileira de valor 
histórico e artístico. São 80 pai
néis realizados por Julio Curtz. 
Aberta à visitação na 10? Direto
ria Regional da Secretaria do Pa
trimônio Histórico e Artístico Na
cional (Independência, 867), até 
21 de dezembro.

ONDINA POZOCO - Individual 
com 12 litografias e 12 pinturas 
com aquarela e lápis solúvel so
bre papel. Na Galeria de Arte do 
Badesul (rua Sete de Setembro, 
666), até 16 de dezembro, com 
visitação de segunda a sexta das 
13 às 18 horas. A galeria possui 
ar condicionado e ó estaciona
mento é difícil na rua, mas há 
garagens pagas.

IBERÊ CAMARGO “Trajetória 
e Encontros" do pintor gaúcho 
através de 40 obras de suu auto
ria e nomes das artes plásticas 
que ele conviveu durante sua 
carreira. No Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (praça da Al
fândega), até 5 de janeiro, com 
visitação de terças a domingos 
das 10 às 17 horas. No período 
da mostra o Margs programou 
visitas comentadas e exibição 
de peças visuais.

COLETIVA DE GRAVURAS —
Mostra que reúne trabalhos de 
Leonardo Canto, Suzana Som-
mer Hélio Fervenza, Genoveva arfistas de âmbito naciona|( até
Fmkler, Marta Loguércio Zorá^ o dia 24 de dezembro. Durante o 
via Bettiol, Maria Tomaselli Cir- 
ne Lima, Maria Lúcia Cattani,
Moacir Guis, Clarice Jcieger,
Maristela Salvatori, Maria Ivone 
dos Santos, Clara Pechcinsky,
VeraGrirríberg, Ondina Pozoeo,
Isabel de Castro, Silvia Cestari- 
Cunha, Nury Jost, Maria Helena 
Salle e Jair Dias, Promoção do 
Núcleo de Gravura do Rio Gran
de do Sul. Na sala de exposição 
da Casa de Cultura Mário Quin- em óleo' aquarela, cerâmica e

gravura, de Malagoli, Nelson 
Jungbluth, Alice Brueegge- 
mann, Plínio Benhardt e Selva 
Doll, entre outros. Visitação até 
31 de dezembro de segunda a 
sábado das 9 às 19 horas na Rua

BOLSA DE ARTE - Realiza cole
tiva de natal com 600 obras de

período a galeria está fazendo 
descontos especiais. Visitação 
de segunda a sexta das 10 às 12 
e das 15 às 21 horas, e nos sába
dos, das 10às 20 horas, na Quin
tino Bocaiúva, 1.115. A galeria 
possui ar condicionado e esta
cionamento próprio.

GALERIA DO ARCO — Exposi
ção coletiva de natal com peças

lana, das 10 às 19 horas, indusi- 
/e aos sábados e domingos (rua 
Jos Andradas, 736), até 18 de 
fezembro.

:aminhos cruzados - Ex-
josição comemorativa aos 50 
inos de publicação da obra de 
Irico Veríssimo. Individual de 
eonid Streliaev. Trabalho foto-

Almirante Delamaré, 237 - loja 
6. A galeria não possui ar condi
cionado e o estacionamento ó 
fácil na rua.



Artêxtil redescoberta
por Luiz Carlos Barbosa

Amparada por uma sólida forma
ção em história da arte e psicologia, a 
pesquisadora Rita Cáurio confere 
uma dimensão de dignidade à tapeça
ria. Fascinada por essa forma de ex
pressão que estuda há dez anos, aca
bou criando um termo especial para 
designar toda obra que implique tran
çado, seja qual foro tipo de fio ou fibra. 
Trata-se do “Artêxtil”, que agora se 
transformou num ensaio de caráter 
científico. O volume de 305 páginas e 
tiragem de 3 mi! exemplares, lançado 
ontem à noite no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, resulta de um trabalho 
exaustivo, sob completo controle da 
autora. Planejamento editorial, pro
gramação gráfica, revisão e adminis- s 
tração dos custos de Cr$ 600 milhões de § 
seu primeiro livro, patrocinado pela £ 
Texado Brasil e pela Empresas Têx- ^ 
tels Santista, também são assinados o 
por Rita Cáurio. “Marinheiro de pri- & 
meira viagem como escritora e edito- J 
ra”, brinca, satisfeita com o produto 
final.
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Tapeçaria de Burle Marx executada na Tecelagem Parahyba
“Artêxtil” reúne investigações de 

urna década, cinco viagens ao exterior 
e vasta bibliografia — 90% estrangei
ra. O trabalho de redação e edição con
sumiu dois anos, mas Rita está entu
siasmada. “Afinal, estou tecendo mi
nha própria vida”. Aliás, tecer e tran
çar são conceitos que ela usa a todo o 
momento para definir sensações. “A 
relação humana é tátil e o homem con
temporâneo tem dificuldade em reco
nhecer o outro pelo predomínio da vi
são sobre os demais sentidos”, susten
ta. Por isso, Rita entende que a “Ar
têxtil” é uma manifestação que cor
responde às necessidades da socieda
de atual, tomada pelas tecnologias 
avançadas. “Ela restabelece a sensi
bilidade pelo contato’ ’, explica, acres
centando que o próprio processo de 
confecção da tapeçaria provoca uma 
liberação de emoções, devido ao ritmo <3 
lento. ‘1 Dá um equilíbrio e uma dimen- § 
são de tempo mais humanas”.

Roraimense de pai gaúcho e mãe ^ 
amazonense, Rita Cáurio, de 35 anos, 
vive no Rio de Janeiro desde 1954, mas 
tumbém morou em Minas e Porto Ale
gre durante alguns meses. Essa ori- yma feceloqem egípcio sobre os Nereidos, os ninfas marítimas 
gem e trajetória faz da autora de “Ar
têxtil’ ’ uma figura com vigoroso espí
rito de brasilidade, que ela própria como integrantes do termo “artêxtil”, 
confirma e reforça. Sem ser ufanista, como é o caso do escultor Franz Krajc-
reivindica maior valorização para as berge Lygia Clark que realiza instala-

ções-performance.
Segundo Rita Cáurio, a receptivida

de ao seu livro ultrapassou as expecta
tivas. Embora ressalte que é um dos

I

sucedida, ela retirou a motivação de 
tornar-se editora de livros de arte. 
“Penso em montar uma microempre- 
sa e produzir uma publicação por 
ano”, adianta. Lançado no centro do 
país no início do mês, ela relata que o 
livro gratificou os patrocinadores, que 
o tomaram como brinde de fim de ano. 
A partir deste sucesso, Rita acredita 
que abriu muitos caminhos para a edi
ção subsidiada de obras de arte, lem
brando que ganhou a confiança de 
duas grandes empresas, depois de ter 
visitado mais de 100.

manifestações artísticas do país, que 
considera muito ricas.

Divido em três partes, “Artêxtil” 
começa com um levantamento sobre 
a tapeçaria ao nível da história geral e poucos estudos no país, não tem a pre-
brasileira, analisando peças feitas na tensão que seja conclusivo, inclusive 
China, no Egito, no Perue pelos índios pensa em reeditá-lo em dois anos,
brasileiros. A segunda parte ocupa-se 
da produção contemporânea no Bra
sil, a partir dos anos 50. Ela inclusive 
conceitua artistas de outras técnicas têxtil”. Da experiência editorial bem-

atualizando dados e incluindo outros 
artistas, que ela julga também pos
sam ser conceituados dentro do “ar-
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Edison F. Pratinl está 

mostrando na livraria 
Prosa 1 Verso (5* Avenida 
Center, na Mostardeiro es
quina coma Miguel Tostes) 
20 fotografias realizadas 
dentro da técnica de inver
são de cores e de valores to
nais, de forma a explorar 
nào só a forma do tema 
proposto pela exposição — 
Portas e Janelas — mas 
principalmente a cor . Ar
quiteto, 39 anos, há dois ele 
leciona fotografia no curso 
de extensão da Faculdade 
de Arquitetura, da Univer
sidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs), um 
“hobby” ao qual aderiu aos 
15 anos e que, finalmente, 
transformou em profissão.

O tema Portas & Janelas 
está estreitamente relacio
nado com a atividade de ar
quiteto que exerce até hoje, 
da mesma forma que a ex
ploração contínua da cor, 
“justamente o que está fal
tando na arquitetura cinza 
de Porto Alegre”, diz ele. A 
exposição poderá ser visi
tada até o dia 30, em horá
rio comercial. Ela foi vista 
mês passado no Hotel Ser
rano, em Gramado, mas 
ainda estava inédita em 
Porto Alegre. Os trabalhos 
estão sendo vendidos a Cr$ 
230 mil (sem montagem) e 
Crí 320 mil (montados).

Outra boa dica, não para 
ver, mas para adquirir, é o 
livro Artéxtil no Brasil, da 
pesquisadora de arte Rita 
Cáurio. Ele foi lançado em 
Porto Alegre semana pas
sada e a edição bilíngüe (os 
textos em inglês são resu
midos) e luxuosíssima tem 
prefácio assinado pro Pie- 
tro Maria Bardi e Ferreira 
Guiar. Artéxtil no Brasil é 
um trabalho seriíssimo, re
sultado de dez anos de pes
quisas incessantes sobre a 
arte têxtil brasileira em
preendidas por Rita que, 
além df formada em Histó
ria da Arte, é psicóloga. 
Metade da edição de três 
mil exemplares foi adquiri
da antecipadamente pela 
Texaco e pela Santista, o 
que viabilizou sua publica
ção. O trabalho é realmen
te primoroso é já foi lança
do em Rio e São Paulo. 
Aqui em Porto Alegre ele 
pode ser adquirido na loja 
do Margs (Praça da Alfân
dega), no Centro Gaúcho de 
Tapeçaria Contemporânea 
(32.4719) e no Atelier 65 (Pa
dre Chagas, 65), a Cr$ 210 
mil.

MARIA
LÚCIA
FRÓES



Arte têxtil em destaque
Formada em História da 

Arte e Psicologia, a pesqui
sadora Rita Cáurio vemse 
dedicando há 10 anos ao es
tudo da tapeçaria tendo, in
clusive, criado um termo 
especial para designar to
da a obra que envolva o tra
çado: artèxtll. “Artèxtil no 
Brasil” é, aliás, o titulo de 
um luxuoso volume de 305 
páginas e 3 exemplares, 
lançado recentemente no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Com um 
custo de Cr$ 600 milhões, o 
livro foi patrocinado pela 
Texaco do Brasil e pelas 
Empresas Têxteis Santis- 
ta.-Este ensaio de caráter

cientifico é assinado por 
Rita, responsável também 
por seu planejamento edi
torial, programação gráfi
ca, revlsáo e administra
ção dos custos. "Artèxtll” é 
o resultado de pesquisas 
realizadas durante uma dé
cada, cinco viagens ao ex
terior e vasta bibliografia, 
90% da qual estrangeira.

Ele pode ser adquirido na 
loja do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Margs), 
na Praça da Alfândega, no 
Centro Gaúcho de Tapeça
ria Contemporânea e no 
Ateller 65 (Padre. Chagas, . 
65), porCr$210 mil.
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