
/;?

h\;ouisUiZn j r €
i

R5/

rair-C^w ••

C}qs£C/$£■£- *

.'**•
Á'^, «vi

j /

*& • jr
X 4^* >vV 4 5 J*r4*

A : ^•wr'

O

/ "»«V-

f / *'! / vc í'? clJ\ ,i/*■

V
*
irf *

*



X

L•S

■+'
*r

Proposta rio Trabalho ( Comentário )

Reduzi a cor a função de diferenciar as formas, a textura a do suporte,

a linha ao contorno, a forma a uma quase geomettia que ainda guarda a

presença daquilo que a originou.

Reduzi para chegar a simplicidade.

Algo se perde, algo se ganha, não foi facil.

ü resultado convencionei chamar de espaço, que e um conceito amplo.

Espaço Vazio é um retângulo plano e homogeneo.

h forma e evento que gera um espaço evento.

Espaço Seqdlência.beqüencias

0 espaço não é algo em si, mas algo que conceituamos como sendo espaço.

Haverá tantos espaços quantos forem os significados distintos que dermos

a palavra.
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Proposta do trabalho.

Haverá tantos E5PAÇGS quantos forem os significados distintos 

que dermos a palavra.

5c todas a» subdivisões do espaço, qualquer que seja a subdivisão, 

são idênticas então chamo o espaço de E5PAÇC VAZIO.

5e houver pelo menos uma subdivisão do espaço, não 

idêntica as outras subdivisões, então chamo este 

espaço de ESPAÇO EVEPTQ.

5e os espaços aacima mencionados estiverem vinculados, então 

chamo o resultado deste vínculo de ESPAÇO SE^PEHCIA.

üs elementos que constituem estes espaços são: 

Forma,Linha,Cor, Textura.

A criaçao destes espaços e o que me proponho.

Exemplos:

Espaço Vazio-

Espaço Evento-

X

Espaço Seqdencia-
X

X

X
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Materiais e Procedimento:

-Bastidor de madeira.

-Algodão cru estendido sobre o bastidor e colado no verso do bastidor, 

confere resistência física a malha de algodão.

-Malha de algodão estendida sobre o algodão cru e colada no verso do bastidor.

-Uma camada de tinta para tecido branca para dar uma base para a pintura e 

modelar a textura formada pelas pequenas bolhas de ar presas entre os dois 

tecidos.

A pintura por planos de cor, tres camadas para cada plano. Cor cinza.



mmcs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

ESPAÇOS -

Abertura: 19horas. L6 de setembro de 1986 
Duração: de 16 a 28 de setembro 
LocaltEspaço Investigação, lsandar

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Visitação: Terças-feiras a domingos, 

das 1Q ãs 17 horas

ALEXANDRE LUIZ ARIOLI

Reduzi a cor a função de diferenciar as formas, 
a textura ao suporte, a linha ao contorno, 
a forma a uma quase geometria que ainda guarda 
a presença daquilo que a originou.
Reduzi para chegar a simplicidade.
Algo se perde, algo se ganha,não foi facil.
0 resultado,convencionei chamar de ESPAÇO, que e 
um conceito amplo.
Espaço Vazio e um retângulo plano e homogêneo.
A forma é evento que gera um Espaço Evento. 
SeqtUãncias, Espaço Seqílencia.
0 espaço nao e algo em si, mas algo que conceituamos 
como sendo espaço.
Haverá tantos espaços quantos forem os significados 
distintos que dermos a palavra.
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Síntese
No horário especial das tará sendo realizada uma 

21h30min, devido ao espa- exposição do escultor paulis- 
ço eleitoral gratuito, o pro- fa Lúcio Bittencourt. A mos- 
grama "Uma Opera Por Se- tra é formada por uma série 
mana", da Rádio da UFRGS, de peças em sucata. Segun- 
estará apresentando hoje do Narcizo Martins, o artista 
"Um Baile de Máscaras", de "é mestre em dar forma ao 
Giuseppe Verdi. Esta ópera disforme, vida ao animado, 
foi apresentada pela primei- movimento â bruta matéria 
ra vez em 1 859, depois de prima de que dispõe. Assim, 
ter vencido algumas bata- valioso lhe é o ferro velho, 
lhas com a censura da épo- esquecido nos terrenos bal- 
ca. O libreto foi escrito por dios".
Antonio Somma, tendo por 
base a peça "Gustave 111", 
de Scribe. Foi um dos gran
des sucessos na carreira de 
Verdi e abriu caminho para 
uma série de outras obras 
marcantes na biografia ver- 
diana. Domingo, às 21 ho
ras, na mesma emissora, o 
programa "Grandes Obras 
Musicais" estará apresen
tando na íntegra o ciclo de 
poemas sinfônicos "Minha 
Pátria", de Bédrich Sméta-

* * *

IEncontram-se à disposição 
dos pesquisadores interessa
dos, no Àrquivo Histórico do 
Estado, órgão da Subsecre
tário de Cultura, o 9* volume 
de seus anais. Neste volu
me, levantamento bibliográ
fico sobre a Revolução Far
roupilha e os atos de criação 
de 14 municípios durante tal 
período revolucionário.

••

na.

* * *

Com o patrocínio da Sub
secretária de Cultura do Es
tado, o pianista Iara Behs 
estará se apresentando, ho
je, às 19h30min, no Salão 
Mourisco da Biblioteca do 
Estado. No programa, peças 
de Bach, Ravel e Debussy. 
Entrada franca.

* * *

Até o próximo dia 28 de 
setembro, no Espaço Investi
gação do MARGS, poderá 
ser vista uma mostra de Ale
xandre Luiz Arioli, integrada 
por trabalhos nos quais o 
artista utiliza como suporte a 
malha de algodão, estendi
da sobre algodão cru, onde 
aplica tinta para tecido 
branca, visando criar uma 
base para a pintura e mode
lar a textura formada pelas 
bolhas de ar presas ao teci
do.

* * ♦

A partir da próxima 
quarta-feira, na Casa de 
Cultura Mário Quintana, es-
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Destaque para jovens 

nas várias exposições
Dezenas de exposições em 

locais e técnicas das mais 
variadas movimentaram o 
inverno fazendo com que os 
aficionados das artes visuais 
tivessem uma intensa progra
mação. Em matéria de cria
tividade devem ser destaca
das “Aquare e Temperare” 
que.reuniu trabalhos realiza
dos por alunos de Yeddo Tit- 
ze; a individual com pinturas 
tridimensionais de Luisa 
Meyer e os objetos de Jaílton 
Moreira, demonstrando que 
arte também pode ser diver
são.

Dos nomes consagrados, as 
honras maiores ficaram com 
Alice Brueggemann que mos
trou uma pintura extrema
mente requintada, conser
vando seus temas habituais. 
Vera Chaves Barcellos, se
guindo o caminho da investi
gação, partiu de uma única 
foto em preto/branco e reali
zou uma exposição onde o 
importante era a cor. Maria 
Tomaseli, com telas de gran
des dimensões, bem compos
tas, confirmou seu amadure
cimento artístico.

Outros novos talentos sa
cramentados durante a esta
ção: Flávia Duzzo e Alexan
dre Arioli. ambos em indivi
duais ainda montadas na Pi
nacoteca do IA e Margs, res
pectivamente, exploram com 
sensibilidade a linha neo-con- 
cretista. Heloísa Schneiders 
da Silva trouxe uma proposta 
instigante com seus obje
to/pinturas. Marijane Rica- 
chneiski surpreendeu com o 
crescimento de seu trabalho 
dentro de uma linha bastante 
minuciosa.

O Margs inaugurou seu 
“Espaço Colecionadores” 
dando oportunidade para o 
público conhecer uma das 
mais importantes coleções de 
arte contemporânea do RGS, 
a de Rubem Knijnlk. Tam
bém no Margs, aconteceu 
uma mostra de Lasar Segall 
com uma bem cuidada sele
ção e montagem didática. 
Dos artistas que vieram de 
fora, os destaques foram as 
serigrafias do inglês Patrick 
Caulfield e a instalação do 
chileno Patrício Farias.


