
frri- V

SECRETARIA DS '.EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRAIUE DO SUL 

UtíCLEO DS DOCDMEKTAÇJIO E PESQUISA

" TRABALHOS DO OLEGiRIO •'
(Triunfo AS)

Promoção : SUSEC/3EC - MARGS

apoio cultural s Malson Por es ti er

• :

r*-

Local : MARGS - pequena Galeria - 25- andar

N2 de peças :

i

(23 / 03 / 6627/ 02 / 86
Período i a

Observações :
\

1

*
i
(



: Jo^oi <jovtCo
Zé , OZ__/ $4

Jornal: J c rnal 

Data:..
Pagina: AJL

O Z__ / 8(o I•2 4 /Data:.
5- Uda *yoeSPagina*.

A 3 s unt o: Assunto:___Q \e.<^áyjo

ãgsthe
No MARGSNesta quinta-feira o 

Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul estará inaugurando 
a mostra “Trabalhos do Ole- 
gário”, reunindo obras de 
Olegàrio Triunfo, um dos 
poucos primitivos gaúchos, 
definido como um “autêntico 
bom nalf ”, por Danúbio Gon
çalves, e cujos temas sáo as 
vivências urbanas do inte
rior — com destaque para os 
casarios — o rural, o folclóri
co e o religioso. O próprio 
Margs já está exibindo a 
mostra “Artistas Catarinen
ses”, que reúne 46 obras nas 
mais variadas técnicas, in
clusive uma assinada por 
Luís Henrique Schwancke, 1 
selecionada para integrar o 
Salão Nacional. Também no 
Margs, nas Salas Negras, es
tão expostas gravuras e de
senhos do seu acervo. Ao to
do, sáo 11 litografias de ar
tistas gravadores de proje- 
çfio como Fayga Ostrower, 
Maria Bonomi, Renina Katz 
e Tadeus Lapinski e 20 dese
nhos nas mais variadas téc
nicas e linguagens, obras 
que atingem um período de 
mais de cem anos, desde Lo- 
catelli e Gotuzzo até Bian- 
chetti, Renato Heuser, Pas- 
quetti, Roth, Ana Alegria e 
Eduardo Cruz. E esta é a úl
tima semana para quem ain
da nào viu ir prestigiar a 

Mocidade

• • •

Com apoio da Maison Forestier, abre 
quinta-feira, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul,a mostra Trabalhos de 
Olegàrio”, reunindo pintura, desenho e 
escultura (ferro e macieira) de Olegàrio 
de Triunfo (Vânius Olegàrio Machado), 
autodidata que pinta desde menino.

^ Cqa*£ A>c/Ò

mostra 
Independente, que a galeria 
Arte&Fato exibe até sexta- 
feira e na qual estão reuni
dos trabalhos de 20 artistas 
provenientes da capital e do 
interior. Confira.

MARIA LÚCIA FRÒES
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O calendário de acontecimentos 
artísticos em continuidade no Mu
seu de Artes do Rio Grande do Sul 
com a mostra de Olegàrio Triunfo 
que trouxe uma coleção de traba
lhos com temática do casario do in
terior gaúcho e figuras tradicio
nais. Um dos poucos pintores 
“nalf” em atividade no Sul. Olegà- 
rlo é autodidata e a evolução no 
trabalho não influenciou a inspira
ção e tratamento das telas. Bata- 
lhador em defesa da preservação 
da arquitetura de Triunfo, sua ci
dade Já realizou diversos movi
mentos neste sentido.
® Retomando do Rio e São Paulo,

Tina Presser que inicia os prepara
tivos para a mostra de abertura de 
sua galeria na tarde de 8 de março. 
Será mostra com 40 trabalhos de 
Iberè Camargo entre telas e dese
nhos.

Glauco Rodrigues, no Rio, fina
liza os trabalhos para a exposição 
que vai realizar na Galeria São 
Paulo, na Supercap. Somente telas 
de grandes dimensões e a inspira
ção nas figuras bem brasileiras 
das escolas de samba. Glauco mais 
uma vez percorreu as concentra
ções das escolas de samba para fo
tografar os participantes.
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Olegário 

no Margs
“Trabalhos de Olegário" é o nome da exposiçáo 

que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) 
exibe a partir de amanhã, reunindo pinturas, dese
nhos e esculturas (em ferro e madeira) de Vãnius 
Olegário Machado, cujo nome artístico, Olegário 
Triunfo, é uma homenagem á cidade onde ele 
ceu em 1934. Autodidata, ele pinta desde criança e 
vem desenvolvendo permanente luta pela preserva
ção do patrimônio histórico e artístico de Triunfo.

Definido como um “autêntico bom nalf” por outro 
artista gaúcho, Danúbio Gonçalves, Olegário é 
dos poucos primitivos do Estado e sempre teve 
tre seus temas prediletos o rural, o folclórico, o reli
gioso, as vivências urbanas do Interior, com desta
que para os casarios. O artista já participou de inú
meros salões e coletivas e, entre as individuais rea
lizadas, destacam-se a de Caxias do Sul, inaugura
da em 1977, e a do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, vista em 82. A atual exposlçáo poderá ser vista, 
no Margs, até o dia 23.
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Desenho da Série Ecológica II, 
assinado por Iberê Camargo

A mais recente 

produção 

de Iberê
"Atrás da Cerca" (1986), acrílico sobre tela

A Galeria Tina Presser 
abre sua agenda oficial para 
86, no próximo dia 8, com 
uma exposição de desenhos e 
pinturas produzidos em 
meados de 86 e assinados pe
lo mestre Iberê Camargo. 
Sào 26 desenhos, criados a 
partir de um trabalho do 
grupo teatral “ôi Nóis Aqui 
Traveiz”, que despertou o in
teresse do artista por tratar- 
se de uma manifestação con
tra os agrotóxicos. Eles apa
recem reunidos sob o título 
de Séries Ecológicas IeU.A 
eles juntam-se cerca de cin
co pinturas de produçáo re
cente e que integram a mais 
nova série produzida por 
Iberê, denominada “Mane
quins” e inspirada nos ma
nequins das vitrines da Rua 
da Praia e Borges de Medei
ros. Completam a mostra 
três pinturas e três desenhos 
realizados em 86. O ano 
artístico começa, portanto, 
em alta. Difícil será superar 
este início em qualidade e 
importância.

#
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Olegário Triunfo

Notas$ Esta é a última semana da mos
tra “Mocidade Independente”, que 
pode ser vista até sábado, na 
Arte&Fato, quando a galeria esta
rá aberta das lOh ás 17h, sem fe
char ao meio-dia. Uma rara opor
tunidade de conhecer o trabalho de 
jovens artistas do interior do Esta
do, que normalmente nào encon- 
♦j^am espaço nas galerias locais.

Por falar em Arte&Fato, a pró
xima exposlçáo a ser inaugurada 
pela galeria é a individual de 
Cynthia Vasconcellos, que inte
grou a seleção gaúcha do Saláo Na
cional. Ela deverá abrir no dia 12 
de março, reunindo 30 pinturas 
bre diversos suportes. Nesta data, 
à meia-noite, será comemorada a 
passagem de mais um aniversário 
da artista, que completa 23 anos
* 13-

so-
Pintura de Antô
nio Vargas, um 
dos integrantes 
da exposição 
"Mocidade Inde
pendente"

no

Considerada como uma das 
mais importantes exposições de 
1986 pela revista “Veja”, inaugu
rou ontem, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, a mos
tra “Iberê Camargo: Trajetórias e 
Encontros”. Depois do grande 
cesso de público e crítica alcança
do no Rio Grande do Sul (Margs) e 
em Sáo Paulo (MASP), agora che
gou a vez dos cariocas prestigia
rem este amplo panorama da obra 
de Iberê, expoente da pintura e 
dos mais destacados artistas 
cionais, seus mestres e alunos. 
Acompanha a exposição o livro “I- 
beré Camargo”,
Margs/INAP.

I -vj ;• !•••>!..

su-

um
na- Pintura de 

Cynthia Vascon
cellos, a próxima 
individual
Arte A Fato

editado pelo da
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A arte “primitiva” 

que vem de Triunfo
esculturas, são realizadas em ferro, 
pedra e madeira. No desenho, traba
lha com pincel e tinta sobre papel.

Faz cerca de 15 anos que Olegário 
ingressou no mercado de arte, expon
do no circuito de galerias e participan
do de salões e coletivas. É o caso da ex
posição “Primitivos Brasileiros”, or
ganizada pelo então Ministério da 
Educação e Cultura e pelo Museu Na
cional de Belas Artes. Mas foi o 4? Sa
lão do Jovem Artista, realizado pela 
RBS, em 1976, onde conquistou uma 
menção honrosa, que lhe abriu cami
nho. Ele diz que hoje tem obras em vá
rias galerias de Porto Alegre, além de 
integrar o acervo das galerias Zurba- 
ran (de Buenos Aires) e Aramayo (de 
Montevidéu).

Funcionário público, ele declara 
que sua maior preocupação é mostrar 
algo bonito, que agrade ao público. “É 
nesta perspectiva que busco uma evo
lução e um crescimento como 
artista”, acrescenta. Por isso, tam
bém pensa em duas idéias: trocar a ci
dade de Triunfo por Itnbu (no interior 
paulista) ou Parati (no Itlo de Janei
ro). Entende que estas possibilidades 
não significam renunciar ao amor por 
Triunfo, mas reafirmá-lo. “Como nes
tas cidades, em Triunfo o progresso 
não descaracterizou um Brasil colô
nia na arquitetura e nos modos do po
vo", esclarece. “A 70 quilômetros de 
Porto Alegre ainda é possível sentar 
na calçada para conversar e tomar 
chimarrão. E até fazer serenata”, re
lata entusiasmado.

por Luiz Carlos Barbosa

A própria adoção do nome artístico, 
antes de mais nada, revela sua obses
siva paixão pela cidade natal. Por este 
sentimento, Vânius Olegário Macha
do, que Danúbio Gonçalves classifica 
como um “autêntico bom ‘naif”, assi
na seus trabalhos como Olegário 
Triunfo. E não deixa por menos: 
“Triunfo é que nem moça que já nas
ceu bonita e nunca frequentou institu
to de beleza”, resume. A partir daí é 
fácil compreender sua fixação em te
máticas como cenas urbanas de inte
rior, aspectos rurais e religiosos, que 
ele mesmo reconhece ser uma repre
sentação do clima pacato do municí
pio onde vive. Autodidata, que evoluiu 
do que se chama artesanato para ela
borai- formas dentro do universo da 
arte — de difícil delimitação, princi
palmente nestes tempos “pós-moder- 
nos” —, faz desenhos, esculturas e 
pinturas.

São 44 peças, cuja linguagem filia- 
se à tradição prirfütivista e custam en
tre Cr$ 600 mil e Cr$ 3,5 milhões. Ole
gário Triunfo abre mais uma indivi
dual no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, com vemissage logo mais às 19 
horas. Ele expôs no Margs em 1982, 
desta vez mostra 28 acrílicos sobre te
la (tamanhos médios), quatro dese
nhos (de pequenas dimensões) e 12 es
culturas, que variam entre 60 centí
metros e um metro de altura. Suas fi
guras místicas, como ele interpreta as
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Radomski, Irineu Garcia e Hélio 
dos Santos. Nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul até 13 de abril.

DIA 18

Arthur Pizza - Individual com 
gravuras do artista paulista radi
cado em Paris, com trabalhos 
realizados entre 1950 e 1980. 
Permanece no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul até 13 de 
abril,

DIA 19

Flávio Scholles — Exposição in
dividual na Galeria Realce, 
mostrando óleos sobre papel, 
até 9de abril.

DIA 20

Versões do Nu — Coletiva com 
aquarelas, pinturas e desenhos 
de Hilda Mattos, Esther Bianco e 
Amarili Lichl. Na Galeria de Arte 
Contemporânea, de Novo Ham
burgo, com visitação até 4 de 
abril.
José Carlos Moura - - Inaugura 
individual na Galeria de Arte 
Singular, com visitação até lOde 
abril.
Rosana Krug — Realiza sua pri
meira individual de desenhos 
na Galeria de Arie Gestual, de 
São Leopoldo. Permanece em 
exposição até 20 de abril.

ARTES

DIA 3

Exposição Filatélica — Mostra 
com 18 painéis, exibindo selos 
de diversos países usados em 
épocas de campeonato mundial 
de futebol. Promoção conjunta 
da Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos no Grêmio 
Náutico União. Visitação na 
Quintino Bocaiuva, 500, até 8de 
março.
Olegário Triunfo — Individual 
na Pequena Galeria do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
com visitação até 23 de março. 
Acervo do Margs — Mostra de 
litografias e desenhos de Fayga 
Ostrower, Renina Katz, Christian 
Von Nerly, Manuel de Araújo 
Porto Alegre, entre outros. Per
manece aberto à visitação até 13 
de março.
Museu de Comunicação — Rea
lizo quatro pequenas exposi
ções durante o mês de março: 
"Adesivos", "As Origens de Por
to Alegre", "O Circo" e o "Ani
versário da rádio Allântida".

DIA 25

Farnesi de Andrade - Instala
ção com montagens de objetos 
na Cambona Centro de Arte, 
com visitação até 19 de abril.

DIA 26

Banker, Nugenf e Roth — Expo
sição e curso com dois artistas 
americanos e o brasileiro Otávio 
Roth, com obras em papel arte- 
sanal. Permanece no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul até 20 
de abril.

DIA 8

Iberê Camargo — Individual 
com obras de sua produção re
cente, pinturas e desenhos, na 
Galeria de Arte Tina Presser, até 
31 deste mês.

DIA 12

Cyntia Vasconcellos — Exposi
ção individual de pinturas na 
Galeria Arte & Fato, com visita
ção até o final do mês.

DIA 13

Homenagem à Bruno Giorgi — 
Coletiva com esculturasem már
more branco, com a curadoria 
de Xico Stockinger, que expõe 
ao lado de Bez Barti, Nilton 
Maia, Vasco Prado, Henrique
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Arte de Olegário
Olegário Triunfo veio de sua cidade para o vernissa- 

ge da tarde de quinta-feira, quando o bate-papo na sala do 
Museu de arte do Rio Grande do Sul dividia-se entre eco
nomia — todos estavam sob o impacto da medida a ser 
anunciada — e a movimentação artística que recomeça

is Celeste Borges reúne os amigos para uma festa na 
noite de hoje no Chaplin Club de São Leopoldo. Daqui o 
meu abraço pela ocasião.
'Sr Entre os presentes o casal Hiron Goidanich, ele co

mentando a programação de sessões, especiais, de filmes 
de arte que reiniciaram sábado pela manhã no Cinema 
Um. José Antônio ieira que já tem diversas exposições 
programadas para este ano e sua intenção de apresentar 
uma nova fase. Olegário dava noticias de Triunfo, que te
ve carnaval entusiástico e inclusive contou com a partici
pação do artista que colaborou na execução dos carros 
alegóricos.
★ Xico Gonçalves e César Vargas finalizam a coleção 

que será apresentada nesta quarta-feira, durante coque
tel que inaugura a nova decoração de seu show room.

va.

* // Segunda-feira, 03.03.86/SEGUNDO CADERNO —8
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Olegário Triunfo expõe 

no Museu de Arte do RS
Um dos raros primitivos 

gaúchos, definido por Da
núbio Gonçalves como um 
“autêntico bom naif”, Ole
gário Triunfo está expondo na 
Pequena Galeria, 2° andar do 
Museu de Arte do RS, suas 
pinturas, desenhos e escul
turas em ferro e em madeira. 
Em todos eles, Olegário re
trata seus temas prediletos: a 
vivência urbana do interior, 
os casarios, os elementos 
rurais, folclóricos e religio
sos. A terra natal é tão impor
tante pára Olegário, que en
tra até em seu nome artístico. 
Nascido Vânius Olegário 
Machado, este autodidata que 
pinta desde criança vem 
desenvolvendo há anos uma 
luta permanente pela preser
vação do rico patrimônio his
tórico e artístico de sua ci
dade.

Olegário Triunfo iniciou sua 
participação em exposições 
em 1962, no 3o Congresso In
ternacional de Folclore, 
realizado em Porto Alegre. 
Entre as diversas coletivas e 
salões nos quais se fez pre
sente desde então, destacam- 
se a exposição itinerante 
“Primitivos Brasileiros”, em 
1975, e “Primitivos Gaúchos”.

Simplicidade fo
rmal e temática 
na obra de Ole
gário

A mostra “Trabalhos de 
Olegário” está aberta de ter
ças a sextas-feiras no horário 
das 12 às 17 horas e aos sá
bados e domingos das 10 às 17 
horas, até 23 de março. 0 
Museu de Arte, órgão da Sub
secretária de Cultura do Es
tado, fica na Praça da Alfân
dega.

no mesmo ano, iniciativa do Gerais; 2a Mostra Nacional 
MARGS; 3° Salão do Jovem de Pintura Popular de Bauru, 
Artista; Coletiva de Arte em São Paulo, também men- 
Sacra, também promoção do ção honrosa; Panorama 
MARGS; 4° Salão do Jovem Gaúcho de Artes Plásticas em 
Artista; 4° Salão de Arte Homenagem à Revolução 
Universitária; onde obteve Farroupilha. Entre as indi- 
menção honrosa; “0 Circo”, viduais destacám-se a da 
em São Paulo; Salão Nacional Universidade de Caxias do 
de Montes Claros, em Minas Sul e a do MARGS.



Jornal: Gcutto. Me > toidr»)JjuJ
Oí / 05 ; €(,-IData:.

Página: ^ “ bu\z C■ ISmboScx
Q' e-C^qy \ QAssunte:

ARTES PLÁSTICAS

m
ilill mê ■«' i $ w%

mmm i
: ■ |* m

iy êá&mmr

3
§iI
d

"Fazenda do Coqueiro" de Olegário Triunfo, no Margs

O primitivo Olegário, 

a novidade do circuito
a 22 de marco, "O Circo" exibe 
lornais e revistas com matérias 
sobre os circos que visitaram 
Porto Alegre, Até 31 deste mês 
material sobre a fundação da rá
dio Atlântida No Museu de Co
municação Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959), com visita
ção das 12 às 19 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
desenhos de sua produção re
cente. Visitação até 23 de mar
ço, de terças a domingos, das.10 
às 17 horas. O Margs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ACERVO DO MARGS — Exposi
ção de litografias e desenhos de 
vários nomes como Fayga Ostro- 
wer, Renina Katz, Christian von 
Nerly, Manuel de Araújo Porto 
Alegre. Visitação até 13 de mar
ço, das 10 às 17 de terças a do
mingos.

centrada na paisagem da ci
dade natal, Triunfo, onde 
também desenvolve traba
lho de preservação do patri
mônio histórico e artístico.

por Luiz Carlos Barbosa

O circuito de exposições 
da cidade ainda não se recu
perou do tradicional maras
mo das férias de verão, cm 
que o público fica sem 
opções do que ver. As previ
sões de vernissages, com ex
ceção da próxima individual 
de Iberé Camargo, para o 
mês de março, não serão su
ficientes para agitar o setor, 
cuja temporada deveria ini
ciar agora. No atual roteiro, 
os apreciadores dispõem de 
apenas uma exposição re
cente, "Trabalhos do Olegá
rio1’, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, que mos
tra obras de seu acervo. Ole
gário Triunfo, artista primi- 
tivista, expõe pinturas, 
desenhos e esculturas na Pe
quena Galeria do Margs. Au
todidata que evoluiu do arte
sanato, ele realiza uma pro
dução, cuja temática está

ROTEIRO

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA —
Mostra com painéis de selos usa
dos em diversos países e no Bra
sil nos períodos de Campeona
tos Mundiais de Futebol. Promo
ção da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos noGrêmio 
Náutico União (Quintino Bocaiu
va, 500), com visitação até 8 de 
março, das 8 às 12 e das 14 às 18 
horas.

MUSEU DE COMUNICAÇÃO — 
Realiza durante todo este mês 
quatro pequenas exposições: 
"Adesivos" reúne materiais de 
propaganda de vários temas, 
até dia 8. "As Origens de Porto 
Alegre", mostra fotográfica de 
paisagens da cidade pode ser 
vista de 10a 15 de março. De 17
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Selos, Olegário e o 

acervo do Margs
Renina Katz e outros artis

tas fazem parte do acervo do 
Margs, que o público de Por
to Alegre pode visitar neste 
período em que as ativida
des no setor de Artes Plásti
cas ainda não dispõem de 
muitas alternativas.
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EXPOSIÇÃO FILATÉLICA —
Mostra com painéis de selos usa
dos em diversos países e no Bra
sil nos períodos de Campeona
tos Mundiais de Futebol. Promo
ção da Empresa Brasileira de § 
Correiose Te égra‘os noGrèmio > 
Náutico União (Quintino Bocoiu- ;> - -
vo. SOO), com vis>‘oção até 8 de . 
morço. aas 8 ás 12 e das 14 ás 18 §s 
horas

MUSEU DE COMUNICAÇÃO £
Realiza durante todo este mês 
quatro pequenas exposições: 
"Adesivos" reúne materiais de 
propaganda de vários temas, 
até dia 8. "As Origens de Porto 
Alegre", mostra fotográfica de 
paisagens da cidade pode ser 
vista d» 10a 15 de março. De 17 
a 22 do março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias 
sobre os circos que visitaram 
Porto Alegre. Até 31 deste mês 
material sobre a fundação da rá
dio Atlântida. No Museu de Co-

vN

J.i
•V':

m
■ \ Ei

V *1 ^ *:
f

?jl* ti,
£2*,v..

5 Litografia de Renina Katz, no acervo ao /viargs
ço, de terças a domingos, das 10 
òs 17 horas. O Margs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ACERVO DO MARGS — Exposi
ção de litografias e desenhos de 
vários nomes como Fayga Ostro- 
wer, Renina Katz, Christian von 
Nerly, Manuel de Araújo Porto 
Alegre. Visitação até 13 de mar
ço, das 10 às 17 de terças a do
mingos.

municação Hipólito José da Cos
ta (Andradas, 959), com visita
ção das 12 às 19 horas. Não pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil.

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
desenhos de sua produção re
cente. Visitação até 23 de mar-
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Pprto Alegre, sábado, 8, e segunda-feira, 10 de março de 1986 — GAZETA MERCANTIL SUL

Geral
ARTES PLÁSTICAS

Iberê e Olegário, individuais
"Adesivos" reúne materiais deBruno Giorgi, Leopoldo Gutuzzo 

e Albano Vizotto, entre outros. O propaganda de vários temas, 
horário de visitação é das segun- até dia 8. "As Origens de Porto 
das às sextas-feiras das lOàs 12 Alegre", mostra fotográfica de 
horas e das 15às 19horas. Saba- paisagens da cidade pode ser

vista de 10a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais e revistas com matérias 
sobre os circos que visitaram 
Porto Alegre. Até 31 deste mês 
material sobre a fundação da rá
dio Atlântida. No Museu de Co
municação Hipólifo José da Cos
ta (Andradas, 959), com visita
ção das 12 às 19 horas. Não pos- 
sui ar condicionado e o estacio-

da exposição são as cinco 
pinturas de sua série recente 
‘‘Manequins”, inspirada nos 
manequins de vitrines da 
rua da Praia e Borges de Me
deiros. Completando a indi
vidual, há três pinturas de 85 
e três desenhos da série do 
ano passado do Parque da 
Redenção. Horário de visita
ção de segunda a sexta, das 
10 às 12 e das 14 às 20 horas, 
aos sábados das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas, até 31 de mar
ço (Paulino Teixeira, 35). 
Estacionamento fácil na rua 
e não possui ar condiciona-

O grande acontecimento 
no setor de artes do mês é a 
exposição de Iberê Camar
go, que-abre neste sábado, 
na» galeria Tina Presser. O dos das 9 às 13 horas. Até 31 de 

março na Sala de Arte (R. 
Bordini, 501). Fácil estaciona
mento. Possui ar condicionado.

cj^cuito é complementado 
pala/, individual de Olegário
THunfo e mostras de acer-
vflte EXPOSIÇÃO FILATÉLICA —

Mostra com painéis de selos usa
dos em diversos países e no Bra
sil nos períodos de Campeona
tos Mundiais de Futebol. Promo
ção da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos no Grêmio 
Náutico União (Quintino Bocaiu
va, 500), com visitação até 8 de 
março, das 8 às 12 e das 14 às 18 
horas.

MUSEU DE COMUNICAÇÃO — 
Realiza durante todo este mês 
quatro pequenas exposições:

tk-
m, t;

RpTEIRO
%pERÊ CAMARGO — 

Abre temporada na Galeria 
Tffin Presser, reunindo 37 
trabalhos entre pinturas e 
ddSejrtiios. O núcleo mais im
portante da mostra são as 
séfrtés ecológicas I e n, data- 

‘ dqS de agosto do ano passa- 
dof baseadas no tema-título 
"^grotóxicos”. Outra face

namento é difícil.
OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na Pequena Galeria do Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Expõe pinturas, esculturas e 
desenhos de sua produção re
cente. Visitação até 23 de mar
ço, de terças a domingos, das 10 
às 17 horas. O Margs não possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.
ACERVO DO MARGS — Exposi
ção de litografias e desenhos de 
vários nomes como Fayga Ostro- 
wer, Renina Katz, Christian von 
Nerly, Manuel de Araújo Porto 
Alegre. Visitação até 13 de mar
ço, das 10 às 17 de terças a do
mingos.

do.

SALA DE ARTE — Apresenta 
mostra do acervo com obras de 
Iberê Camargo, Aldo Malagoli, 
Ângelo Guido, Milton da Costa,

m



Jornal : 5^1
0 32 4 /Data:

pagina:-A.-.
Assunto:.QA.^.^.9JLi9.

As alternativas das galerias
ANNA MARIA D'ORNELLAS — gre expõe nesta individual 20 
Segunda individual da artista na desenhos, abrangendo sua pro- 
qual reúne 31 pinturas à anilina duçâo do período de 1983 a 
sobre papel-arroz que fazem 1986. Utilizando as técnicas do 
parte da série "Simbiose das Co- grafite e da tinta acrílica de di- 
res". A mostra tem o patrocínio versas maneiras, justapondo é 
do Banco Francês e Brasileiro e sobrepondo procedimentos que 
permanece em exposição no es- vão da mancha de cor ao realis- 
paço cultural do banco (Siqueira mo fotográfico, Rõhnelt coloca 
Campos, 824 — 5?»andar), até nos desenhos situações de con- 
11 de abril. O horário de visita- traste entre o banal e o erudito, 
ção é das 10 às 18 horas de se- figura e abstração, estático e 
gunda as sextas-feiras. Possui ar móvel. Na Sobrado Galeria de 
condicionado e o estaciona- Arte (Gen. Sampaio, 1204 — A-

legrete), até 03 de abril. O horá
rio de visitação é das 9 às 12 e 
das 14 às 18h30min de segunda 
a sexta-feira e aos sábados das 9 
às 19 horas. Não possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
tâcil no fim dé semana.

"Adesivos" reúne materiais de 
propaganda de vários temas, 
até dia 8. "As Origens de Porto 
Alegre", mostra fotográfica de 
paisagens da cidade pode ser 
vista de 10 a 15 de março. De 17 
a 22 de março, "O Circo" exibe 
jornais erevistascom matérias so
bre os circos que visitaram Porto 
Alegre. Até 31 deste mês mate
rial sobre a fundação da rádio 
Atlântida. No Museu de Comu
nicação Hipólito José da Costa 
(Andradas, 959), com visitação 
das 12às 19horas. Nãopossuiar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

ROSANA KRUG — Primeira in
dividual da artista plástica leo- 
poldense, reunindo 14desenhos 
de 50x70cm 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 qaleria 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 Riode Janeiroentre 85 
e 86, os desenhos são inéditos 
no estado. Na Gestual Galeria 
de Arte (João Correia, 896 — 
São Leopoldo), até 12 de abril. O 
horário de visitação é das 13 às 
19 horas na segunda-feira, das 9 
às 12 horas e das 13b30min às 19 
horas de terças as sextas-teirase 
aos sábados das 9 às-15 horas.

interpretações pessoais do nu 
feminino em aquarelas, pintu
ras e desenhos. Na Contempo
rânea Galeria de Arte e Decora
ção (Mariano de Matos, 11, No
vo Hamburgo), até 5 de abril. O 
horário de visitação é de segun
da a sexta-feira das 9 às 
11 h30min e das 14 às 19 horas. 
Aos sábados das 9 às 11 h30min.

IBERÊ CAMARGO — Abre tem
porada na Galeria Tina Pressér, 
reunindo 37 trabalhos entre pin
turas e desenhos. O núcleo mais 
importante 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 pinturas de 85 e três dese
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 10 às 12 e das 14 
às 19 horas, até 31 de março 
(Paulino Teixeira, 35). Estacio
namento fácil na rua e não pos
sui ar condicionado.

OLEGÁRIO TRIUNFO — Indivi
dual na pequena galeria do Mu
seu de Artes do Rio Grande da 
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.

mento é difícil.

MÁRIO RÕHNELT — O artista pe- 
lotense radicado em Porto Ale-

JOSÉ CARLOS MOURA — Inau
gurando o calendário de exposi
ções da Singular Galeria de Ar
te, o artista apresenta sua nova 
série 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 9h30min 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 
quatro pequenas exposições:

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


