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- formulado por: Hélio Pervenza(Sant*Ana do Livramento/RS,1963)

Mâ Ivone dos Santos(Vacaria/RS,1958)

Elaine Athayde Tedesco(Porto Alegre/RS,1963)

- a partir de uma intervenção no ambiente realizada pelos artistas 

no município de Vacaria/RS .
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VESTÍGIO - OBJETO DOCUMENTO GRAFICO DE UMA INTERVENÇÃO

A -pab»agem- surgiu primei ramente como suporte desta inter

venção realizada nos dias 3, 4 e 5 do mês de maio no 

do município de Vacaria/RS. Objetos em madeira pintados

secos colhidos durante os dias e tra-

i n t e r i o r

em

Atelier, feixes de galhos 

balhados no local, troncos, cascas de arvore, foram enfim,

A terràYe

os

, desde pri-materiais pintados, talhados, ordenados, 

mordios, suporte da obra humana, foi demarcada, documentada. 0 

contexto destes materiais, as diferentes luzes do dia, a agua,

foram os elementos formais que resultaramna documentação foto

gráfica. Algumas peças deste trabalho ficaram no local como re

ferências.

A formulação do livro foi a partir desta documentação.

As fotos nos sugeriam uma reordenação. e uma i nterf erênci a grafi_

ca.

Foi feita uma edição de 100 exemplares, com 20 páginas ,

desenvolvemosutilizando fotos preto e branco. A partir desta, 

as três serigrafias, carimbos e uma xilogravura, que constituem 

a parte colorida deste trabalho gráfico.

Vestígio, e um livro de imagens, de situações latentes, 

contraste homem - planeta - objeto pictórico, para ser 

silenciosamente..

visto

Os autores..
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‘AVAX3u;«?£5RMI2íRE,‘ NO M&RGS
lançamento âfi Livre “VESMGia-03UES0 DOCUMENTO GR/MCO DE UMA INT2®

VENÇ^O"
Autores: HÉLIO EERVENZA, MARIA. IVONE DOS SANTOS e ELAINE ATHAT.DE TE 

DE3C0
Dia 11 Se Sazerobr», quarta-feira, das 10 às 17 horas 

Local: Espaço lavestilação « Xs a&âar
Museii âe Arte âo Rio Grande <à© Sul - Praça cia Alfândega 

ENCONTRO NO MUSEU *. às 17 heras âo mesmo ôia, mo Espaço Investigação

0 projeto *,Avant-Pre»ièffe”» deseavalviã© pele Museu âe Arte âo Ri© 

G-rauác; êo Sul, cfrgl© cia Subsecretária ãe Cultura/SEC, teve início ne correu 

objetivo de apresentar obras inéditas de artistas plástico©te ane 2 c@m ©
gaúchos, características de sua produção mais recente e aluda na© apreciais 
pele público gaúchoo 0 pr®j©t® ®e âesemvolve nusn único dia, em horário defi 

uido pelo artistaj que permanece à disposição do público neste penoao |?ara

debates em torno desta produ$&©o

1% prckimo dia IX, quarta-feira, HÉLIO DERVSNZA, MARIA IVONE DOS SAN 

a?0S £ ELAINE ATHÀYDE TEDESCO estarão no projeto uAvant-Prem±ere" apresentar 

do seu livro "VESTÍGIO ~ OBJETO DOCUMENTO GRiSEICO BE UM INTERVENÇÃO**, que

,sVestígio15 é% segumd© seus autores, 

ser visto sile&ei©sameia te« 0 livro, com 20 páginas.
documenta experiência cios três artistas<,

um livro âe imagens para
tem uma eiiça© âe X00 exemplares, utilizaad® fotos em preto e bra&c©* A par 
tir das fotes foram feitas trec ©erigrafias» carimbo© e uma xilogravura,que 

também fazem parte âo livr®* e que estarão em exposição nesta ©portu&iâaâeo

autores participam dos 7tENC0NTRG3 NO MUSEU*’ * reali
zado ao mesmo locals ocasião em que debateras com o público ô©fca expexiêu

.u© 17 horas j oo

cia»
À OBRA ? SEGUNDO SEUS AUTORES
«A- paisagem surgiu primeiramante como suporte desta intervenção, rea

interior âe município âe vaca--

co-
iisaâa n©s âia© <5 As © 5 do mês de maio » no

ria/HSo Objetos em madeira pintados em atelier, feixes de galhos «ecos 

lhiâes durante ©s dia© © trabalhados no local, tr©»c©s, cascas de árvores£©
ordenado©o A terra que é9 desderam enfim, ©o materiais pintados9 talhados „ 

primérdi@©9 ©uperte da obra humaia&y foi demarcadas â©oumeatada» o e©m;ext©
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©culta rac: »a documeritciça® fotográfica*, Algumas peç&o uente »r&forja&i» que i

balão ficas . © local como referências*.
A formulação do livro partiu (testa âeeusiemtaçEoo ás fotos nos sugeri* 

reorde»aç&® e m-.a interferência gráfica o 
vestígio é wa livro de imagess9 cie situações latentes, centraste He- 

planeta « objeto pictáric©* para ser visto silemcíobamante^{t

roja ur.va

2B8I0

OS ATJ20Rj3S VQ LIVRO
. . ?OlíE POS SA2TEQS (Vac&ri&/RS7 1958) iniciou ®eu® estudas âe •

ira em metal no Átelier Livre/PA eis 79,. ®» 82/83 freq&eatau o 8Atelie^ 

72* . ai 0,/Perup cursando alada a Escala âe bravura áa Universidade ^ojeai*
•Frias, em P@tosi/';;:;Xfvia.0 Estudou litografia com Pilar Bermet aa üaiveraida 

âe âe Caxias ãe Sul? Papel Artes asai com Otávio Both, r® MARGS, em 1934$ a~ 

tnalmeute eatuda litografia com Panábi© Goaçalvoe no Atelier Idvre/i.»- e âe- 

venvolvo cpcperiênci&a ar&lèlas em seu atelier© Mariá Xvôae âes S&ãtos par

ticipa âe calões e escpesiçaea desde 1981 em Porto Alegre e outros oeutros

brasileiro®, tendo recebido diversas prestações.,
H3ÈT.I0 FEOTBRZ& (Scmt8Aiaa do Livra^esito/HB,? 1963) iniciou seu© aatu - 

Escuela Oíaller âe Arte® Plásticas ele Hivera/ürnguai em 1975? em 80/

Faculdade Ganoarnse/BS, estudaaã© alada
doe :am
63 ? cursa Arquitetura e Urbanisie© na

laboratdrio fotográfico no Atelier Zívre/PA ãvrambe 83/84; em 84gravura e
estuda deoeabo com Rúbeas Gáierclxs-avm no .Atelier Xívre/FA e ífíuseologxu o.a Ar
te Coutemporaiieacom Walter Zaiaiai* n© MARGS* áur&nte 0 corc-reate aso ctu.-s<* 

litografia cora Paatfbi© G-oaçalves no Atelier Livre/PA 3 tendo realisaâo ar.a- 

ãa cv/se âe 2llogravura com Rubem £ril© m© MAbGS« H&ti© Fervenza inicaa sua
várias mostras uai vera itáparticipação em exposições e salões ' em 19615

mantenão atuação permanente em exposições e salões a© Rr© G-rande âo
cós

rias ?
Sul e outros .Estados*»

BMIWB iãBKim f EPS SCO (Porto Alegre/RS» 1963) estudou fotografia 
cês.'. Ireae Sajatas a Daniel Se Aaâraâe sao Daboratário «e Artes Visvai» eia 1980; 

ôatá ooresaie Artes Plástica» no laatituto âe Artea/tmiSS e «eaenvolTO ostu

«fiQ53 fotográfico® ®m ©eu lab©rato.ri©0
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Nesta quarta-feira, os ar
tistas plásticos Hélio Fer- 
venza e Maria Ivone dos 
Santos, mais a fotógrafa 
Elaine Athayde Tedesco, 
estarão participando do 
projeto " Avant- 
Première”, desenvolvido 
pelo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul a partir des
te ano. O objetivo é apre
sentar obras Inéditas de ar
tistas plásticos gaúchos, 
representativas de sua pro- 

•duçâo mais recente e ainda 
não conhecidas do público.
Ele se desenvolve num úni- 
co dia, no Espaço 
Investigação, localizado no 
primeiro andar. Desta fei- 
tíf! das lOh às 17h, ocorrerá 
o lançamento do livro 
“Vestígio — Objeto Docu
mento Gráfico de Uma In
tervenção”, que registra a 
experiência feita pelos três 
artistas no interior do mu
nicípio de Vacaria: a paisa
gem servindo como suporte 
para Intervenções com ma
deira pintada. O livro, com 
20 páginas e uma edição de 
100 exemplares, deve, se
gundo seus autores, ser vis
to silenciosamente. Além 
de fotos em preto e branco 
o acompanham três seri- 
graflas, carimbos e uma xi 
logravura. No mesmo dia, 
às 17h, os autores partici
pam do projeto "Encontros 
no Museu”, quando debate
rão com o público a expe
riência.

Na quinta-feira, na Sala 
Mário Quintana (Andradas, 
738), Hélio Fervenza, 
Otacilio Camilo e Ricardo 
Campos lançam o seu 
"Terreno de Circo”, um li
vro em forma de caderno 
catalográfico realizado 
num período de 120 dias, 
em Porto Alegre. Ele se 
propõe como um "possível- 
circo-real”. "Dada a varie
dade e a diferenciação da 
composição dos materiais 
que foram utilizados, resol
vemos reunir todos estes 
temas e tempos em espiral.
Extraímos do terreno ex
posto, ocupado pelo noma- 
dismo do circo, elementos 
de criação, utilizando os 
cinco sentidos”, dizem os 
autores. O lançamento de
verá ocorrer às 19h, mas os 
interessados poderão 
adquiri-lo das 12h às 18h, 
até o dia 16, no mesmo lo
cal. Prestigie. Os livros de 
artista, mesmo sem frases, 
parágrafos ou capítulos, 
têm multas histórias ftite- 
ressantespra contar.
LÚCIA 
MARIA 
FRÕÉS

11! andar), ás 21h. Apresentação do 
grupo formado por Antônio Oliveira, 
Eduardo Prates e Edson Bernd. In
gressos no local a Cr* 12 mil.
BEATLES AGAIN — No Cavern Club 
(Benjamin Constant, 413), ás 21h, 
quarta e quinta-feira. Show com a ban
da Tokedocom músicas dos Beatles.
BANDALIERA — Na Danceteria do 

Teatro Avenida, em Pelotas, às 21 h. 
Lançamento do disco Porto Alegre 
Rock com os grupos Bandaliera, Sodo- 
ma, Astarofh e Pupilas Dilatadas. In
gressos no local.
GRUPO HlBRIDO - No Bar Opinião 
(Joaquim Nabuco, 473), ás 23h. Apre
sentação do grupo formado por Uira, 
Cerna, Celita e Mamaco. Ingressos a 
Cr* 4 mil.

TEATRO
BAILEI NA CURVA - No Teatro São 
Pedro (Praça da Matriz), ás 21 h, de 
quarta a domingo. Retorna ao cartaz a 
peça do grupo Do Jeito que Dá. Ingres
sos no local de Cr*8 mil a Cr* 30 mil. 
SKETCHES — No Bar Porto de Elis 
(Protásio Alves, 1670), ás 21h. Estréia 
do projeto Orloff de Teatro com sket- 
ches de teatro com "Tem Um Russo 
na Minha Caipirinha", com GutoGrec- 
co, Régius Brandão, entre outros. 
ANDRADES, O MÁGICO - No Teatro 
do Museu do Trabalho (Andradas, 
250), ás 20h quarta e quinta-feira. 
Apresentação do mágico Andrades 
com o grupo Le Ballet Show e o Con
junto Som Livre. Ingressos no local a 
Cr* 10 mil e Cr* 5 mil.

DANÇA
BALLET PHOENIX - No Teatro da 
Ospa (Independência, 925), as 2lh. 
Apresentação de balé contemporâneo 
e jazz. Entrada franca.
Apoio Samring e Casa Lyra. 
BRASILEIRANDO - No Teatro Re
nascença (Érico Veríssimo, 307), ás 
21h. Apresentação do grupo de dança 
A Barra com o espetáculo Brasileiran- 
do. Ingressos no local a Cr* 4 mil.

FILME
O NOVO CINEMA ALEMAO - Na Ca 
sa de Cultura Mário Quintana (Andra 
das, 736), às 19h e 21h. Exibição do fil
me Os Cinco Últimos Dias, de Percy 
Adlon. Ingressos no local a Cr* 4 mil.

AUDIÇÃO
CONCERTOS CLÁSSICOS - Na Casa
de Cultura Mário Quintana (Andra
das, 736), ás 12h, audição de discos.

EXPOSIÇÃO| QUARTA VESTlGIO — No Espaço Investigação
do Margs (Praça da Alfândega), de 
terças a domingos, das lOh às 17h. 
Lançamento do livro de Hélio Ferven
za, Maria Ivone dos Santos e Elaine 
Athayde Tedesco.

RECITAL
MARJANA RUTKOWSKI - No foyer 
do Teatro São Pedro (Praça da Ma
triz), às 12h30min. Recital com Marja- 
na ao violoncelo e Hubertus Hoffman 
ao piano. Apoio Susec. Entrada fran
ca.

SHOW
CLAUDIA - No Le Club (João Telles, 
54), às 23h, de quarta a sábado. Show 
com a cantora. Consumação: Cr* 60 
mil de quarta a sexta-feira a Cr* 80 
mil, sexta e sábado.
NEI LISBOA - No Kafka Bar (24 de 
Outubro, esquina Nova Iorque), às 
23h. Show do cantor e compositor com 
a banda Futility Boogie Band. Couvert 
Cr* 16 mil.
CENA URBANA - No Auditório Ân
gelo Crivellaro (General Vitorino, 305,
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ARTES PLÁSTICAS

Quatro mostras saindo do circuito
por Luiz Carlos Barbosa nado e o estacionamento é fácil 

na rua.

ARTE E SENSIBILIZAÇÃO Gru
po argentino formado por Gus
tavo Fidel, Verônica Blindex e 
Constantincí Iconomopoulos, ex
põe telas sobre óleo de sua pro
dução recente. Na Loja Mucho 
Gusto (rua Coronel Bordmi, 
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.

307), até 15 de dezembro. Visita
ção de segundas às sextas-fei
ras, das 8h30min às 11 h30min e 
das I4h30minàs 17h30min. Pos
sui ar condicionado e estaciona
mento próprio para 50 carros. 
GLÓRIA YEN YORDI - Indivi
dual da artista plástica chinesa 
reunindo ao todo 33 peças: 21 
acrílicos sobre tela e 12 dese
nhos, de sua produção recente. 
Na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), até 30 de dezem
bro, com visitação de segunda à 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
I9h. Sábados, das 10 às 17h, 
sem fechar ao meio-dia. No tér-, 
reo e I? andar. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil
BANCO EUROPEU Realiza co
letiva com trabalhos de Frantz 
William Seewald, GuidoGoula- 
ri, e Edison Schrõeder. Na sede 
do Banco Europeu (rua José 
Montaury, J55). O horário para 
visitação é das 10 às 16h30min. 
Possui ar condicionado. Estacio
namento 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
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 12 e 
das 14 às 18 horas, e durante a 
programação teatral, até as 21 
horas. Não possui ar condicio-

trabalho tridimensional 
com objetos não-çonvenciò- 
nais.Neste sábado e domingo, 

últimos dias para visitar 
quatro exposições no roteiro 
de artes plásticas: “ATerra 
de Érico”, de Leonid Stre- 
liaev; a sala especial de 
Paulo Porcelia; e a coletiva 
de aniversário da Contem
porânea, de Novo Hambur
go, encerram no sábado. 
“Camuflagem”, individual 

■ de Peruando Limberger, no 
Museu de Arte do Rio Ciran
de do Sul, termina no domin
go. Entre as coletivas recen
tes a conferir está a mostra 
de gravura, na Casa de Cul
tura Mário Quintana, com 
trabalhos de Paulo Chitnen- 
des, Anico Hcrskovits, Leo
nardo Canto e Ricardo Cam
pos, entre outros.

ROTEIRO
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.
COLETIVA DE GRAVURAS — 
Mostra que reúne trabalhos de 
Leonardo Canto, Suzana Som- 
mer, Hélio Fervenza, Genovevci 
Finkler, Marta Loguércio, Zorá- 
via Bettiol, Maria Tomciselli Cir- 
ne Lima, Maria Lúcia Ccittani, 
Moacir Guis, Clarice Jaeger, 
Maristela Scilvatori, Maria Ivone 
dos Santos, Clara Pechcmsky. 
VeraGrimberg, Ondincí Pozoco, 
Isabel de Castro, Silvia Cestari 
Cunha, Nury Jost, Maria Helena 
Salle e Jcnr Dias. Promoção do 
Núcleo de Gravura do Rio Gran
de do Sul. Na sala de exposição 
da Casa de Cultura Mário Quin
tana, das 10 às 19 horas, inclusi
ve aos sábados e domingos (rua 
dos Andradas, 736), até 18 de 
dezembro,

CAMINHOS CRUZADOS Ex
posição comemorativa aos 50 
anos de publicação da obra de 
Êrico Veríssimo. Individual de 
Leonid Slreliaev. Trabalho foto
gráfico que recria ambientes do 
romance e a década de 30, com 
fotos inéditas de Érico á época 
em que escreveu o livro. No sa
guão do Centro Municipal de 
Cultura (Av. Érico Veríssimo,

LEONID STRELIAEV Exposição 
fotográfica "A Terra de Érico", 
em homencigemaoescritor gaú
cho Érico Veríssimo, que com
pletaria 80 anos dia 17 de de
zembro. Na Sobrado Galeria de 
Arte, de Alegrete (rua General 
Sampaio, 1.204), até 7 de de
zembro, com visitação de se
gunda a sábado no horário co
mercial.

Litografia de Paulo Chimendes, na Casa de Cultura

aniversário da galeria, perma
nece até 31 de dezembro com 
visitaçãode segundo a sexta das, 
10 às 12 e das 14 às 20 horas, e 
no sábado das lOàs 12edas 14 
às 19 horas. A galeria não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é fácil na rua.

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 
visitaçãode segunda a sexta das 
13 às 18 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil na rua, mas há 
garagens pagas.

IBERÊ CAMARGO "Trajetória 
e Encontros " do pintor gaúcho 
através de 40 obras de sua auto
ria e nomes das artes plásticas 
que ele conviveu durante sua 
carreira. No Museu de Arte dc 
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.

“AVANT-PREMIÊRE” 
NO MARGS

PAULO PORCELLA Salaespe- 
cial na galeria de arte da Casa 
Masson, com pinturas e aquare
las. Visitação até 7 de dezem
bro, das 8:30 às 19:30 horas, de 
segunda a sexta, e no sábado, 
das 8:30 às 18 horas.

O projeto realizado pelo 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, apresentando tra
balhos de artistas gaúchos 
antes do circuito, lança 
“Vestígio — Objeto Docu
mento Gráfico de uma Inter
venção”, nesta quarta-feira. 
Trata-se de um livro dos ar
tistas Hélio Fervenza, Ma
ria Ivone rios Santos e Elaine 
Athayde Tedcsco, que regis
tra a experiência através de 
material fotográfico, numa 
edição de 100 exemplares. 
No dia LL, ás 17 horas, os ar
tistas realizam “Encontros 
no Museu”, no auditório do 
Margs. sobre o exercício do

COLETIVA DE NATAL — Na gale
ria de Arle da Casa Masson com 
trabalhos de Adelson Prado, 
Ana Alegria, AntonioMaia, Ma
ria Pilla, Regina Ohlweiler, Vas
co Prado, Irineu Garcia, Eduardo 
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
namento é difícil.

ARTEIRICE - Coletiva dos alu
nos do Instituto de Artes Plásticas 
da UFRGS, com trabalhos em 
gouache, aquarelas e têmpera. 
Visitação na Pinacoteca Barão 
de SantoÂngelo(rua Senhordos 
Passos, 248), até 13 de dezem
bro, de segunda a sexta das 8 às 
18 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil, mas tem garagens pagas 
na rua.

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

Mostra in-

SANTIAGO Exposição de car
tuns inéditos no Bar Espaço, Li
vros e Arte, com visitação até 15 
de dezembro, das 11 às 2 horas. 
Não possui ar condicionado e o 
estacionamento é difícil.

BOLSA DE ARTE Realiza cole
tiva de natal com 600 obras de 
artistas de âmbito nacional, até 
a dia 24 de dezembro. Durante o 
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 lOàs20 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 
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 
Almirante Delamaré, 237 loja 
6. A galeria não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
fácil na rua.

COLETIVA DE ANIVERSÁRIO — 
Exposição comemorativa do pri
meiro aniversário da Contempo
rânea Galeria de Arte, de Novo 
Hamburgo, com obras de Carlos 
Scliar, Antônio Maia, Enio Lipp- 
mann, Eduardo Cruz e Ernesto 
Frederico Scheffel, entre outros. 
Visitação até 7 de dezembro, de 
segunda a sexta das 9 ás 11:30 e 
das 14 às 19 horas, e nos sába
dos, dos 9 às 11:30 horas Na rua 
Mariano de Mattos, 11 (Novo 
Hamburgo), a galeria possui ar 
condicionado e cartão para es
tacionamento.

CAMUFLAGEM Exposição in
dividual de Fernando Limber- 
ger, com sete peças tridimensio
nais no Espaço Investigação dc 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (praça da Alfândega), até 8 
de dezembro. Visitação de ter
ças a domingos das lOàs 17 ho
ras. O Margs não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil nas imediações.
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ARTES VISUAIS MARIA LÚCIA FRÓES

Duas propostas em livros de arte
bliófilos. O terceiro acontece em São Paulo, no Es
paço Cultural Crefisul: é o aguardado livro sobre 
Ado Malagoli — nascido em São Paulo mas radica
do há muitos anos no Rio Grande do Sul — com poe
sias do poeta gaúcho Mário Quintana.

Entre hoje e amanhã, três livros de arte envol
vendo artistas gaúchos estarão sendo lançados. Os 
dois primeiros, aqui em Porto Alegre, inserem-se 
na proposta “livro de artista ”, de rara publicação e 
cuja apreciação dificilmente ultrapassa um reduzi
do círculo de iniciados, como artistas, poetas e bi-

riação da luz exercia sobre as estacas “fixadas como pro
va de nossa passagem, nossa intervenção naquele local”, 
conta Maria Ivone. “Vestígio” aprisiona alguns desses 
momentos e, a nível de observação, tudo passa a girar em 
tomo dos instantes flagrados por Elaine Tedesco. A partir 
deles houve ainda uma recriação acrescentadas três seri- 
grafias, uma xilogravura e muitos carimbos.

"Vestígio é um livro silencioso. Não há figuras huma- 
. Ele retrata momentos que já pertencem ao passado. 

É como se não houvesse outras luzes senão aquelas”, diz a 
artista. Nascida em Vacaria, ela iniciou seus estudos de 
gravura em metal em 1979, no Atelier Livre da Prefeitura. 
Em 82/83 freqüentou o “Atelier 72” em Lima, Peru, e a 
Escola de Gravura da Universidade Tomas Frias, em Po- 
tosi, Bolívia. Atualmente, estuda litografia com Danúbio 
Gonçalves. Fervenza estudou na Escuela Taller de Artes 
Plásticas de Rivera/Uruguai, em 1975. Deu continuidade 
a seu aprendizado de desenho com Rubens Gerchmann e, 
atualmente, cursa litografia com Danúbio Gonçalves. 
Elaine Athayde Tedesco estudou fotografia com Irene 
Santos e Daniel de Andrade no Laboratório de Artes Vi
suais, em 80, e atualmente cursa Artes Plásticas no Insti
tuto de Artes da Ufrgs. Eles estarão até âs 17h de hoje no 
Margs quando, no mesmo local, falarão ao público inte
ressado.

Terreno de Circo
O segundo lançamento ocorre amanhã, às I9h, na Sala 

Mário Quintana (Andradas, 736), quando Hélio Fervenza, 
OtacÜio Camilo e Ricardo Campos estarão apresentando 
“Terreno de Circo”, um livro em forma de caderno cata- 
lográfico realizado em 120 dias, em Porto Alegre. Eles se 
dizem os autores desse “possível-circo-real”, e afirma: 
“Dada a variedade e a diferenciação da composição dos 
materiais que foram utilizados, resolvemos reunir todos 
estes temas e tempos em espiral. Extraímos do terreno 
exposto, ocupado pelo nomadismo do circo, elementos de 
criação, utilizando os cinco sentidos. Livro de 30 páginas, 
três pessoas em terreno de cinco ângulos. Artistas grava
dores por excelência. Retina retinta de elementos plásti
cos. Circo crivado de público temporal. Água-tinta, tecido 
vazado, rua da praia do Hotel Mário Quintana. 28 cm de 
livro-cademo, um de nós tem os pés nestas medidas que 
pisou na poça daquele terreno de fios, lonas e olhos colori
dos. Composições que a foto gravou. Pigmento na água, 
nuvens cinzas em reflexos em ano de Bienal e eleições di
retas. Somática de formas e sentimentos em regra de três 
no pêndulo de milênios variáveis em estilos e comporta
mentos. Arte moderna, arte pobre, boas intenções. Saber 
que o equilibrista é um Ás em u ofício na hora H é o que va
le nosso ingresso no terreno de circo”.

Livros de artista
Uma das áreas mais desconhecidas e “fechadas” das 

artes plásticas a nível internacional, os livros de artista 
são, no Brasil, praticamente inacessíveis. Embora nume
rosos, não são vistos regularmente pois, além de rara
mente publicados, sua apreciação dificilmente ultrapassa 
um reduzido círculo de iniciados. Conceituado a partir de 
duas vertentes — uma mais abrangente, baseada, num 
primeiro momento, na interação entre arte e literatura, e 
outra mais restritiva, que só considera livro de artista 
aquelas produções de baixo custo e formato simples, típi
cas da geração minimalista-conceitual — ele è, mesmo 
em sua acepção mais ampla, um veículo para idéias de 
arte e uma forma de arte em si, sem praticamente nenhu
ma relação com as monografias, as edições de luxo, os ál
buns de gravura, etc.

O assunto é amplo, complexo e polêmico. Não cabe, por
tanto, analisá-lo em curto espaço. Apenas recomendar um 
contato direto com este tipo de produção, possibilidade 
que se apresenta a partir de hoje, e durante os próximos 
dias, quando dois lançamentos de livros de artista estarão 
ocorrendo na cidade. A partir das lOh, no Espaço 
Investigação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), os artistas plásticos Hélio Fervenza, 22, Maria 
Ivone dos Santos, 27, e a fotógrafa Elaine Tedesco, 22, es
tarão lançando “Vestígio — Objeto Documento Gráfico de 
uma Intervenção”. Resultado de uma experiência reali
zada em maio deste ano no interior do município de Vaca
ria, o livro é dedicado ao planeta. .

O motivo é simples: decididos a pesquisar a terra e a 
água como suportes de um trabalho em madeira pintada, 
eles acabaram analisando também a influência que a va-

nas
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ARTES PLÁSTICAS

Uso do livro como objeto plástico
SANTIAGO - Exposição de a 
tuns inéditos no Bar Espaço, 
vroseArte, com visitação até 
de dezembro, das 11 às 2 horc 
Não possui ar condicionado e 
estacionamento é difícil.

ONDINA POZOCO — Individc 
com 12 litografias e 12 pintur 
com aquarela e lápis solúvel; 
bre papel. Na Galeria de Arte 

* Badesul (rua Sete de Setembi 
666), até 16 de dezembro, cc 
visitação de segunda a sexta c 
13 às 18 horas. A galeria pos: 
ar condicionado e o estacior 
mento é difícil na rua, mas 
garagens pagas.

IBERÊ CAMARGO "Traietó 
e Encontros" do pintor gaúc 
através de 40 obras de sua au 
ria e nomes das artes plástic 
que ele conviveu durante s 
carreira. No Museu de Arte 
Rio Grande do Sul (praça da 
fândega), até 5 de janeiro, c< 
visitação de terças a domine 
das 10 às 17 horas. No períc 
da mostra o Margs prograrr 
visitas comentadas e exibic 
de peças visuais.

BOLSA DE ARTE — Realiza cc 
tiva de natal com 600 obras 
artistas de âmbito nacional, 
o dia 24 de dezembro. Duranl 
período a galeria está fazer 
descontos especiais. Visitai 
de segunda a sexta das 10 às 
e das 15 às 21 horas, e nos sá 
dos, das lOàs 20 horas, naQi. 
tino Bocaiuva, 1.115. A gak 
possui ar condicionado e e: 
cionamento próprio.

GALERIA DO ARCO Expi 
ção coletiva de natal com pe 
em óleo, aquarela, cerâmic 
gravura, de Malagoli, Nel 
Jungbluth, Alice Brueeg 
mann, Plínio Benhardt e Se 
Doll, entre outros. Visitação 
31 de dezembro de segund 
sábado das 9 às 19 horas na I 
Almirante Delamaré, 237 -I 
6. A galeria não possui ar cot 
cionado e o estacionamenl 
fácil na rua.

por Luiz Carlos Barbosa
O lançamento de livros 

vai garantir o movimento 
na área de artes plásticas 
nesta semana. Mas tratam- 
se de livros diferentes. Três 
deles podem ser denomina
dos como "livros-obras”, na 
medida em que têm um ca
ráter de objeto plástico, em 
vez de cumprir a mera 
funçào de registro de uma 
experiência artística. Tra
zem um conjunto de traba
lhos gráficos reunidos em 
volume. "Vestígio — Objeto 
Documento Gráfico de uma 
Intervenção", de 100 exem
plares de 20 páginas, traz ^ 
obras de Maria Ivone dos g 
Santos, Hélio Fervenza, J 
com fotos de Elaine Tedes- | 
co. Será lançado hoje no Mu- ■§ 
seu de Arte do Rio Grande do | 
Sul. "Terreno de Circo", de J 
Otacílio Camilo, Ricardo 3 
Campos e Hélio Fervenza, u 
estará em exposição na Ca
sa de Cultura Mário Quinta- 
na a partir de quinta-feira. O 
álbum " A (Prensa) do M AM 
Faz Cem Anos" reúne textos 
e oito litografias. É um tra
balho das artistas Maria To- 
maselli, Anico Herskovits, 
Marta Loguércio e Paulo 
Chimendes.

MAM é a sigla do atelier 
das três Marta, Anico e Ma
ria, cuja prensa usada para 
imprimir litografias está 
completando cem anos. 
Marta Loguércio explica 
que a idéia do álbum é come
morar o aniversário de uma 
máquina usada por vários 
artistas da cidade, que fa
zem do atelier um ponto de 
encontro e discussão. Edita
do em 40 exemplares, o ál
bum será comercializado a 
Cr$ 600 mil, no próprio ate
lier. O volume conta a histó
ria da máquina de origem 
alemã, que foi adquirida 
num ferro-velho e de tipográ
fica, transformada em lito- 
gráfica.

"Terreno do Circo” é o re
sultado de uma instalação 
realizada no local de monta
gens de circos em Porto Ale
gre (ao lado do Centro Muni
cipal de Cultura). É uma edi
ção de 30 exemplares, com 
gravuras, xerox, carimbo e 
textos, que será vendida por 
Cr$ 300 mil. Partindo de re
ferências fotográficas, os 
artistas dão forma gráfica 
ao processo e às imagens da 
instalação. Segundo Hélio 
Fervenza, o livro é mais que 
um registro documental, 
mas um suporte de trabalho 
plástico. "Poderia ser feito 
num vídeo", acrescenta, ex
plicando que inclusive o vo
lume possui uma fita casse
te com a experiência sonora 
da instalação. Otacílio Ca
milo define o trabalho como 
um exercício de aprendiza
do em intervir na plasticida
de de um terreno exposto. 
Ele esclarece também que a 
criação envolveu relações 
com a idéia de circo e suas 
histórias seculares.

"Vestígio”, 100 exempla-

I ...enquanto "Vestígio" aproveita elementos do solo"Terreno do Grco incluí títa cassete...
ARTE E SENSIBILIZAÇÃO — Gru- FRANCISCO STOCKINGER — ln-
po argentino formado por Gus- dividual na galeria Tina Presser, 
tavo Fidel, Verônica Blindex e com 15 esculturas de sua produ- 
Constantina leonomopoulos, ex- ção rocente no mármore. A ex
põe telas sobre óleo de sua pro- posição, que comemora o 4? 
dução recente. Na Loja Mucho aniversário da galeria, perma- 
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- às 19horas. Agaleria nãopossui 
dicioncido e o estacionamento é ar condicionado e o estaciona- 
difícil na rua, tente as transver- mento é fácil na rua. 
sais.
ARTEIRICE Coletiva dos alu- ria de Arte da Casa Masson com 
nos do Institutode Artes Plásticas trabalhos de Adelson Prado,
da UFRGS, com trabalhos em Ana Alegria, Antonio Maia, Ma-
gouache, aquarelas e têmpera. ria Pilla, Regina Ohlweiler, Vas- 
Visitação na Pinacoteca Barão co Prado, Irineu Garcia, Eduardo 
deSantoÂngelo(ruaSenhordos Cruz e Magliani, entre outros. 
Passos, 248), até 13 de dezem- Visitação até 30 de dezembro, 
bro, de segunda a sexta das 8 às de segunda a sexta das 8:30 às 
18 horas. Não possui ar condi- 19:30 horas, e no sábado, das 
cionado e o estacionamento é (8:30 às 18 horas. A galeria pos- 
dificil, mas tem garagens pagas sui ar condicionado e o estacio

namento é difícil.

ne Lima, Maria Lúcia Cattani, 
Moacir Guis, Clarice Jcieger, 
Maristela Salvatori, Maria Ivone 
dos Santos, Clara Pechcinsky, 
VeraGrimberg, Ondina Pozoco, 
Isabel de Castro, Silvia Cestari 
Cunha, Nury Jost, Maria Helena 
Scille e Jair Dias. Promoção do 
Núcleo de Gravura do Rio Gran
de do Sul. Na sala de exposição 
da Casa de Cultura Mário Quin- 
tana, das 10 às 19 horas, inclusi
ve aos sábados e domingos (rua 
dos Andradcis, 736), até 18 de 
dezembro.

res (Cr$ 100 mil) estará so
mente hoje no "Avant-Pre- 
mière” do Margs. Também 
é o resultado de um trabalho 
sobre Intervenção artística 
explorando a plasticidade do 
solo. Maria Ivone dos Santos 
conta que a terra é utilizada 
como suporte para a inter
venção, através da mudan
ça e releitura da paisagem 
natural. Depois do registro 
fotográfico foi realizada 
uma transposição gráfica 
através de serigrafias, xilo
gravuras e xerox, que re
criam elementos como luz, 
cor e sombra do ambiente da 
própria instalação. "O livro 
adquire a dimensão de um 
objeto escultórico, pois tem 
um ritmo próprio, diferente 
do livro e da obra em exposi
ção estática’ ’, explica Maria 
Ivone.

nece cité 31 de dezembro, com 
visitação de segunda a sexta das 
10 às 12 e das 14 às 20 horas, e 
no sábado das 10 às 12 e das 14

COLETIVA DE NATAL — Na gale-

CAMINHOS CRUZADOS Ex
posição comemorativa aos 50 
anos de publicação da obra de 
Érico Veríssimo, Individual de 
Leonid Streliaev. Trabalho foto
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
guão do Centro Municipal de 
Cultura (Av. Érico Veríssimo, 
307), até 15de dezembro. Visita
ção de segundas às sextas-fei
ras, das 8h30min às 11 h30min e 
das !4h30minàs 17h30min. Pos
sui ar condicioncidoe estaciona
mento próprio para 50 carros,

GLÓRIA VEN VORDI - Indivi
dual da artista plástica chinesa 
reunindo ao todo 33 peças: 21 
acrílicos sobre tela e 12 dese
nhos, de sua produção recente. 
Na galeria Arte & Fato (rua Santo 
Antônio, 226), até 30 de dezem
bro, com visitação de segunda à 
sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
19h. Sábados, das 10 às 17h, 
sem fechar ao meio-dia. No tér
reo e 1? andar. Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

nci rua.

ROTEIRO

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 e1 
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.

COLETIVA DE GRAVURAS — 
Mostra que reúne trabalhos de 
Leonardo Canto, Suzana Som- 
mer, Hélio Fervenza, Genovevci 
Finkler, Marta Loguércio, Zorá- 
via Bettiol, Maria Tomaselli Cir-

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 Krcift 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 12 e 
das 14 às 18 horas, e durante a 
programação teatral, até as 21 
horas. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento ó fácil


