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^ Já foi marcada a data pa
ra a exposição de esculturas 
de Mírian Obino, no Margs. 
Serão 12 figuras, em massa 
plástica e silicone, tamanho 
natural de adulto. Haverá 
exibição de um vídeo arte 
denominado "Sequências e 
Consequências”. Exposição 
de Mírian será de 19 de agos
to a 14 de setembro, com as 
obras que estão sendo mos
tradas na novela ‘‘Selva de 
Pedra”, atribuídas à perso
nagem Simone, vivida por 
Fernanda Torres.

■

Segunda-feira, 02.06.86/5J2--I i’i
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RETALHOS
* Gramado reuniu a im

prensa no último fim de 
semana para participar 
as inovações que estão 
sendo iniciadas ainda 
este ano em vistas a am
pliação de suas instala
ções. Entre os planos 
que serão concluídos até 
87 estão um novo salão 
de festas para mil pes
soas, sauna com pisci
na, sala de massagem, 
62 novos apartamentos e 
uma galeria com 11 lo
jas.

prêmio especial pela 
sua criação em jaquard 
com desenho de bonito 
efeito.

Durante desfile reali
zado no Centro Comer
cial João Pessoa na tar
de do último sábado, fo
ram vistos os blusões 
vencedores do concurso 
promovido pela Galeria 
dos Fios e Promocentro. 
Na ocasião foram entre
gues os diplomas de par
ticipação aos 40 melho
res trabalhos e um prê
mio em mercadorias pa
ra cada um dos quatro 
vencedores. Concorre
ram nesta promoção 
mais de cem peças em 
tricô e crochê contando 
até com concorrentes 
masculinos que tricota
ram bonitas criações. 
Eni Rodrigues, Carin 
Mottin, Vera Cassei e 
Ione Mottin criaram os 
blusões vencedores e 
Nilza Rodrigues ganhou

* O Margs convida pa
ra a abertura da mostra 
"Seqüèncias e Conse
quências” da esculto
ra Mirlam Obino, nesta 
quinta-feira, 21 de agos
to. Compondo a Série 
Máscaras são 12 escul
turas de figuras huma
nas em peças ocas e 
sem cabeça, peças que 
podem ser manuseadas 
pelo público. Estas 
obras participaram da 
novela "Selva de Pe
dra” através da perso
nagem Rosana Reis in
terpretada por Fernan
da Torres.

* O Hotel Serra Azul de

* Próxima quarta-feira 
acontece chá em be
nefício das obras assis- 
tenciais da Primeira 
Dama do Estado na re
sidência de Iara Pal- 
meiro da Fontoura con
tando com a presença 
de D. Dionéia Soares.

Jornal: Tiovoy
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.Obino

■ROSANA Reis, o alter ego da per
sonagem de Fernanda Torres em 
Selva de Pedra que está terminando 
esta semana, começou a fazer suces
so nas artes plásticas com as obras 
elaboradas pela artista Míriam Obi
no. Na semana que Slmone larga a 
carreira pelo marido Cristlano VI- 
lhena, Míriam Obino é a estrela^má- 
xima
Consequências, que inaugura ama
nhã no Margs da Susec. A mostra ê 
composta de duas séries, Máscaras 
e Aramadoa e primeira no Margs e 
a segunda na sala de exposições de

D

da mostra Seqüèncias e

Teatro São Pedro. % *4> \
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Um jogo de máscaras proposto por Miriam Obino (foto maior), no Margs

A arte de envolver-se
por Luiz Carlos Barbosa

“Há gente que vibra. Acha um bara
to. Fica horas brincando com toda li
berdade. Mas teve gente que ficou 
horrorizada, outras ansiosas, nervo
sas. Houve de tudo, as reações mais 
diversas". Uma certeza Miriam Obi
no tem. É impossível ficar indiferente 
ao jogo provocado pelas suas másca
ras da série de esculturas “Seqüên- 
cias e Conseqüéncias". A quem visi
tar a individual que ela inaugura nas 
Salas Negras do Margs amanhã às 20 
horas, uma recomendação: o envolvi
mento, irresistível inclusive, exige 
um pacto de cumplicidade. Deixar-se 
conduzir pela emoçào. De outra ma
neira, a fruição da obra fica incomple
ta, artificial até. É o tipo de trabalho 
artístico que convoca o espectador à 
açáo.

“Minha idéia era realizar uma obra 
onde as pessoas passassem a integrar 
um diálogo íntimo, que sendo tocadas 
estabelecessem uma corrente entre a 
pessoa e o trabalho”. Ela conseguiu 
concretizar esse objetivo. É o que 
atesta o seu relato e a experiência de 
quem passeia entre as esculturas, to
ca, apalpa, se dá o direito de fazer po
ses, caretas. Aliás, tal relação entre 
obra de arte e espectador já foi “simu
lada” para todo o Brasil ver — através

da novela “Selva de Pedra”, da Rede 
Globo — e aprender que existe um gê
nero de obra de arte “para ser visto 
com as mãos". "Uma escultura fora 
do pedestal, para ser vista de perto, 
para entrar nela”.

Estimulantes pela atmosfera que 
produzem, essas máscaras do corpo 
humano — retiradas de modelos vi
vos, portanto em proporções reais — 
afastam-se, porém, de sua referência 
realista. “As figuras são incompletas, 
o espectador pode completá-las com 
seu próprio corpo. Mas derivam da fi
guração, são a casca, o externo. Já, os 
'Aramados', são o interior, o íntimo. 
Abstratos mesmo”. Ela se refere a ou
tra individual na Sala de Exposições 
do Theatro São Pedro, paralela a do 
Margs. Os “Aramados” são escultu
ras em arame, algumas trespassadas 
em papel e sugerindo grafismos, co
mo analisa tio catálogo da exposição o 
professor de estética e filosofia Gerd 
Bornheim. Segundo ele, essas obras 
são mais “aparentadas do que possa 
parecer” com as figuras de plástico e 
silicone — na individual do Margs. “A 
linguagem acontece como comentá
rio distante e irônico do que se entende 
por escultura”, sintetiza Gerd Bor
nheim.

Mas essas máscaras da série “Se- 
qüências e Conseqüéncias” não apa

receram num instante de mágica. 
Talvez como idéia, na cabeça de uma 
artista que chama o atelier de sua mo
rada — “no Rio de Janeiro, perto de 
São Paulo e num lugar quentinho”. 
Mas entre a concepção, ainda em fins 
de 82, em Madrid, onde trabalhou dois 
anos com o escultor Juan Haro e 
aprendeu a disciplina da escultura em 
pedra; e a revelação das máscaras 
em julho de 1985, houve “um desafio 
muito gostoso”. Antes desta exposi
ção na galeria de arte da Faculdade 
Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, 
aconteceram surpresas, tragédias. 
Miriam Obino nunca havia usado o si
licone, a matéria plástica; nem mes
mo as indústrias destes materiais 
eram capazes de indicar soluções pa
ra problemas técnicos.

Ela, que trabalhou no bronze, no fer
ro e no cimento, teve de desvendar os 
segredos do matecial até<intáo desco
nhecido. E descobriu a medida, a ade
quação. “Com todas as horas pesadas 
que a vida impõe”. Miriam Obino tem 
49anos, “bem vividos”, onde'‘aarteé 
algo vital”, seja nos desenhos que fez 
até 1975, nas esculturas a partir deste 
tempo ou na incursão pela pintura 
deste ano. "Para saber fazer, porque 
a gente não precisa de muita coisa pa
ra viver. Sou faceira, quando a gente 
se encontra o resto é supérfluo”.
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MARCO CELSO VIOLA

Sequências e consequências
Míriam Obino está em Porto Alegre 5

compara inaugurar duas exposições 
seus trabalhos, amanhá no Margs, às i 
20h, Seqüências e Consequências e, | 
sexta-feira, Aramados, no Teatro Sáo õ 
Pedro. Míriam, que é porto- 
alegrense, reside atualmente no Rio ^ 
de Janeiro, e, recentemente, seu tra- 5 
balho foi popularizado através da tele- | 
visáo, onde suas esculturas servem de | 
elemento de cena para uma novela.

Falando sobre as mostras que inau
gura em Porto Alegre. Míriam diz que 
a exposição no Margs já estava mar
cada para 85 e por problemas de co
municação acabou sendo transferida. 
“Juntaram-se agora as duas mostras, 
os Aramados e Seqüências e 
Consequências. As duas, fazem parte 
da mesma pesquisa, mas com mate
riais diferentes. Sobre os Aramados, 
Míriam explica que deu a fase por ter
minada. “Tudo que eu queria, conse
gui, trabalhando com aparte abstrata 
da figura, trabalhando nesta estrutu
ra, encontrei o limite dela”.

St

I

Míriam Obino e suas figuras
A partir do encontro deste limite, —

relata Míriam —, que passou a traba- posição serve para satisfazer esta cu- 
lhar a figura humana “dentro desta riosidade, “porque o meu trabalho e 
abordagem, busco também todas as para ser sentido pelo tato”, 
possibilidades do corpo humano, dei- 
xo a figura incompleta para que a Falando sobre seus planos. Míriam 
imaginação das pessoas possa com- diz que devera
pletála”. Com relação ao seu trabalho bro no Rio de Janeiro, em 87 noMu- 
e a televisão, diz a escultora que a te- seu Hispânico de Arte 
levisão desperta curiosidade, e a ex- nea em Nova York. Tenho um mont

de projetos na pasta, as minhas figu
ras criaram uma dinâmica, quero ex
cluir esta questão de um trabalho ser 
escultura, gravura, ou pintura. Um, 
trabalho pode ser aproveitado para 
um performace, teatro ou vídeo, por 
isso, nesta exposição Seqüência e 
Consequências, haverá uma apresen
tação de vídeo”.
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Figuras do vídeo 

para ver no Museu
melhor indicação para este final de semana é ir ao 
Margs. Não custa lembrar, o Museu funciona das lOh 
às 17h, inclusive aos domingos. Quem for ao museu 

poderá ver as fiquras que Míriam Obino criou para a novela 
das oito. A mostra, de acordo com a autora, serve também 
para saciar a curiosidade do público, já que as peças são 
mesmo para serem tocadas. Vejam também os trabalhos de 
Denise Sanches e Luíza Meyer. São duas artistas 
propostas de trabalho bem distintas .

A
novas, com

MARCO CELSO VIOLA ftoÇéAM* <2-3/3)?€, H
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OS ACONTECIMENTOS 

DE ARTE
• A série Máscaras, da mostra “Seqtlências e Con
sequências” de Mlrlam Obino teve início de exposi
ção ontem nas Salas Negras do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. A artista está expondo doze pe
ças de material plástico e borracha de silicone re
velando figuras humanas que surgem geralmente 
nuas ou com biquínis convidando ao toque, amoroso 
ou violento. As figuras não têm a cabeça, pois se
gundo a artista são máscaras do corpo. O comple
mento desta mostra será inaugurado logo mais na 
Sala Clara e Salomão Ioschpe do Theatro São Pedro 
com a série aramados, onde o papel surge como 
transição na busca daquilo que antecede 
so, um grafismo perdido de vista permitindo 
maior apuro na composição formal.
• Cristina Tombini inaugurou ontem em grande 
movimentação o seu atelier Arte Antiga. A inaugu
ração da casa de arte contou com a apresentação 
do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre e uma mostra da Tapeçaria Brasilei-

o proces-
um

ra.
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* Tem sido muito visitada a exposição de Míriam 
Obino, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Quem assistiu à novela “Selva de Pedra” 
identificará logo as esculturas na forma de corpos 
humanos, como aquelas atribuídas a Simone, na 
sua fase de Nova Iorque. Míriam Obino, através 
de contrato com a TV Globo, cedeu suas obras 
para a exposição da personagem vivida por

Fernanda Torres. Também na galeria do Theatro 
São Pedro se pode apreciar obras de Míriam 
Obino: é a série Aramados. Esta simultaneidade 
de exposições de um mesmo artista que vem 
sendo realizada em Porto Alegre, a partir das 
mostras do Margs, é das mais louváveis.
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O Que Fazer

CINEMA Duas Faces da Felicidade, de 
Agnés Varda, para o infalível 
teste do tempo. (L. C. C.)

• ••
Apenas duas estréias. Certamen
te, nenhuma obra-prima à vista, 
mas filmes a conferir. A Lenda, 
afinal, é um conto de fadas de 
produção e cuidados plásticos re
quintados, conforme se depreen
de pelo trailer, já em exibição há 
alguns meses. Mesmo com a re
cepção controvertida da crítica, 
é de se arriscar. Afinal, o diretor 
Ridley Scott é algo mais do que 
um maneirista, como Blade Run- 
ner deixou muito claro. Mas pro
cure evitar a versão dublada, se 
você tiver filhos alfabetizados. 
Curioso deve ser, também. Os 
Sete Suspeitos, uma comédia po
licial ao estilo de Agatha Chris- 
tie, inspirada no jogo de cartas 
Detetive e que tem como argu- 
mentista e co-produtor o diretor 
John Landis (de Trocando as Bo
las e Os Irmãos Cara de Pau). 
Nas continuações, dois belos fil
mes nacionais com finais infeli
zes (ou melhor: mal resolvidos) 
— o drama A Hora da Estrela e a 
comédia A Marvada Carne. Me
lhor é o último filme de John 
Huston, A Honra do Poderosa 
PrizzT, onde o mestre destila seu 
veneno contra um mundo deca 
dente, fossilizado pela cupidez e 
pela desumanidade.

OS SETE SUSPEITOS 
Brecht, com direção de Pereira 
Dias. Ingressos no local a CzS 
30,00 e Cz$ 50,00. 
GRETAGARBO, QUEM DIRIA, 
ACABOU NO IRAJÁ — Na Casa 
de Cultura, em Caxias do Sul, às 
20h30min. Peça de Fernando Me
lo, com direção de José Azambu- 
ja. Ingressos no local a CzS 4,00. 
LUZES DA RIBALTA — No Es 
paço Garage (Olavo Bilac, 764), 
às 21h30min. Texto de Paulo 
Afonso de Lima, com direção e 
interpretação de Stênio Garcia e 
participação de Gisela Sá. In
gressos a Cz$ 100,00 e CzS 75,00.

quiridos no local a CzS 40,00 e CzS 
20,00.
CORAL DA UFRGS — Na Igreja 
São Francisco (Rua Luís, 607), 
às20h,apresentação do coral,sob a 
regência do maestro Cláudio Ri
beiro. Entrada franca. 
ORQUESTRA DE CÂMARA — 
No Serrano Centro de Conven
ções, em Gramado, às 21h. Apre
sentação da Orquestra durante a 
inauguração do teatro Lupiscínio 
Rodrigues. Ingressos a CzS 30,00. *

MOSTRA DO CINEMA GAÚ
CHO — Na Cinemateca Paulo 
Amorim (Andradas, 748), às 17h, 
19h e 21 h. Apresentação dos 
curtas-metragens O Maravilhoso 
Espanto de Viver, de Antônio 
Carlos Textor; No Amor, de Nel
son Nadotti, e do longa- 
metragem Verdes Anos, de Giba 
Assis Brasil e Carlos Gerbase. 
Ingressos no local a CzS 4,00.
TEATRO

EXPOSIÇÃOCABEÇA QUEBRA CABEÇA —
No Teatro Presidente (Benjamin 
Constant, 1783), às 21h. Peça do 
grupo Do Jeito Que Dá, com dire
ção de Júlio César Conte. Ingres
sos no local a CzS 50,00.
A RONDA —1= No Teatro do Insti- 

<^ethe (24 de Outubro, 112), 
Im Peça de Arthur Schnitz-

MIRIAM OBINO — No Margs 
(Praça da Alfândega), das lOh às 
17h. Mostra de esculturas. 
ARIANE TISO E MÍRIAM TOL- 
POLAR — No saguão do Centro 
Municipal de Cultura (Érico Ve
ríssimo, 307,) das 9h às 21h. 
Pinturas.

SHOW
GARRAS — No Teatro de Câma
ra (República, 575), às21h. Show 
com o cantor e compositor Beto 
Hermann, acompanhado oela 
banda Suíte 69. Ingressos a CzS 
30, 00.
MAREU — No Teatro Renascen
ça (Érico Veríssimo, 307), às 
21h. O cantor Mareu apresenta 
seu Show Venusiano. Ingressos 
no local a CzS 40,00.
MARLENE PASTRO — Na Al
deia SOS (Dona Paulina, 400), às 
18h. Show com a cantora durante 
o café colonial da Aldeia. Ingres
sos a CzS 25,00.

tuto
às 21
ler, com direção e adaptação de 
Federico Wollf. Ingressos no lo
cal a CzS 40,00.
ENCONTRO COM FERNANDO 
PESSOA — No Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), às 18h e 21 h. 
Dramatização poética com Wal- 
mor Chagas e ítalo Rossi, com 
músicas de Rogério Viana e Mar
celo Gello Equi. Ingressos a CzS 
100,00 (platéia), CzS 80,00 (cama
rote central), CzS 60,00 (camaro
te lateral), CzS 30,00 (galeria 
central) e CzS 20,00 (galeria late
ral). Últimas apresentações.
A BOSSA DA JUVENTUDE — 
Na Sala Álvaro Moreyra (Érico 
Veríssimo, 307), às 21h. Monta
gem do grupo Balaio de Gatos. 
Ingressos no local a CzS 50,00. 
PASSAGEM PARA JAVA— No 
Teatro do Ipe (Borges de Medei
ros, 1945), às 21 h. Peça com Ver- 
laine Pretto e liana Kaplan. In
gressos no local a CzS 40,00. 
TERROR E MISÉRIA DO III 
REICH — No Teatro do Clube de 
Cultura (Ramiro Barcelos, 
1853), às 21 h. Peça de Bertolt

PLANETÁRIO
CÉU DE INVERNO — No Plane
tário da Ufrgs (Ramiro Barce
los, esquina Ipiranga), às 20h. 
Programa para adultos que mos
tra o céu de Porto Alegre nesta 
época do ano. Ingressos no local 
a CzS 9,00 e CzS 4,50.

Tema similar, mas tratado de 
forma mais séria e solene, ao do 
admirável Mephisto, onde o hún
garo Istvan Szabo faz do impecá
vel Klaus Maria Brandauer um 
arrivista durante o regime nazis
ta. Está hoje e amanhã no ciclo 
Cinema e Literatura do ABC, em 
promoção conjunta com a Livra
ria Sulina, que estará vendendo 
os originais literários de onde 
provieram os filmes no saguão 
do cinema. Uma excelente idéia, 
que poderia ser retomada para
lelamente à próxima Feira do Li
vro. E parece que a carreira do 
Quinteto Irreverente está che
gando à sua definitiva semana no 
Cinema 1. Enquanto volta As

NOITE
CONCERTO CLÁUDIO VERA CRUZ— No

Tom Marrom (24 de Outubro, 
67), às 21h. MPB e sucessos 
internacionais.
D'JAl R — Na Churrascaria Cha
ma Crioula (José de Atencar, 
1 260), às 21 h . Música 
instrumental.

DOMINICAL — No Teatro da Os- 
pa (Independência, 925), às lOh. 
Concerto sinfônico com a Ospa, 
sob a regência do maestro Arlin- 
do Teixeira. No programa, músi
cas de Dvorak e Rimsky Korsa- 
kow. Os ingressos podem ser ad-
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ARTES PLÁSTICAS

No MARGS, as figuras 

expostas na telenovela
«

planas, Luisa Meyer apresenta, 
sua visão urbana de ver o espa
ço geográfico da selva. São dez 
quadros em óleo e acrílico sobre 
tela, além de eucatex e objetos, 
em exposição no Espaço Investi
gação do MARGS (Pça. Barão do 
Rio Branco, s/n.°
26.8688 — l.° andar), de terça a 
domingo das 10às 17 horas. Até 
30 de agosto.
COLETIVA — Seis artistas apre
sentam cerca de 30 telas feitas 
sob técnicas diversas. As peças 
são de autoria de Biba Mattos, 
Lila Trombini, Mirela Bolognini, 
Neiva Leite, Nanette Moreira e 
Vireny Bettanin. NoPontode Ar
te Alberto (rua 24 de outubro, 
111 — Ed. Quinta Avenida Cen- 
ter — Fone: 22.4928) de segun
da a sexta das 10 às 19e, aos sá
bados, das 10às 12 horas. Até 30 
de agosto.
LEKA — Reunindo 21 panôs — 
tapeçaria em tear, manual —, 
onde alguns são complementa
dos com peças semi-preciosas, a 
exposição acontece na sala no
bre D. Pedro I do Clube União, 
em Santa Cruz do Sul à rua Mal. 
Floriano, 455 - Fone: (051) 
7112035. De segunda a sexta das 
15 às 20 horas. Até 30 de agosto. 
SALVADOR DALI — Das peças 
produzidas pelo mestre do sur
realismo, nove litografias — 
uma das quais pertencente à sé
rie "Metafísica" - -e 11 gravuras 
em metal, que incluem sete pin
turas de "O Cântico dos Cânti
cos", estão expostas na Galeria 
Tina Presser (Rua Paulino Teixei
ra, 35. Fone: 32-3726). O horário 
de visitação é das 10 às 12 e das 
14 às 20 horas de segunda a sex
ta. Aos sábados, das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Até 30 de 
agosto.
ROGÉRIO NAZARI E TELMO LA
NES — Seis pinturas a óleo sobre 
tela reunidas na exposição inti
tulada "Pintura Culta" — nome 
do movimento em ascensão na 
Itália —, caracterizada princi
palmente pela referência à arte 
medieval. Na Galeria Tina 
Presser (Rua Paulino Teixeira, 
35. Fone: 32-3726), de segunda 
a sexta, das 10 às 12 e das 14 às 
20 horas. Aos sábados, das lOàs 
12edas 14às 19horas. Até 30de 
agosto.
"PORTAS" — Selecionados no 
"Concurso Duradoor de Fotogra
fias", 40 trabalhos de fotógrafos 
amadores. Na sede do Banco 
Itau (Rua Sete de Setembro, 726 - 
Fone: 21.4477), de segunda a 
sexta das Uh30min às 
16h30min. Até 29 de agosto. 
ARIANE TISO E MÍRIAM TOLPO- 
LAR — Com trabalhos distintos, 
as artistas reúnem um total de 27 
trabalhos. Miriam Tolpolar ex
põe 12 peças em acrílico sobre 
tela sem bastidor onde desen
volve uma pesquisa de elemen
tos inconscientes por meio de 
símbolos, figuras humanas e 
animais. Já Ariane Tiso parte dc. 
estrutura óssea e muscular para 
reorganizar as formas de manei
ra a sugerir paisagens, onde tra
balha a cor e passagens de tona- 
lidade. A técnica que utiliza é 
óleo sobre tela nas 15 obras que 
expõe. A mostra conjunta está 
no Saguão do Centro Municipal 
de Cultura (Av. Érico Veríssimo 
esq. Ipiranga — Fone: 21.6622) 
todos os dias da 8h30min às 19 
horas. Até 26 de agosto. 
ESTEVÃO REGNER — Com iste- 
cos, espátula e tinta acrílica, o 
artista retrata plantas, flores, as 
areias do mar com traços ora 
suaves, ora fortes e vibrantes. 
Na Galeria D'Arte do Theatro 
Mágico (Thomas Flores, 123 - Fo
ne: 25.7807). O horário de visita
ção é de terça a domingo das 20 
às 3h30min da madrugada. Até 
26 de agosto.

NAYÁ CORRÊA DOS SANTOS —
Danças, mitos e rituais do Can
domblé baiano em 26 telas em 
acrílico. Na Galeria de Arte da 
Associação Badesul (Rua Sete> 
de Setembro, 666 — Fone: 
21.2655) de segu nda a sex ta das 
10 às 12 e das 13h30 às 
16h30min. Até 2 de setembro.

"AQUARELAS" — Luiz Antônio 
Pereira, com 18 peças, e Maria 
do Carmo Pa varo, com 15, assi
nam a exposição que reúne 
aquarelas. Pereira apresenta 
uma pintura intimista, retrata 
flores, paisagens. Já Favaro tra
balha formas que sugerem úte
ros, girinos, em cores vibrantes e 
sensuais. A mostra está na gale
ria na Aliança Francesa (Rua 
João Manoel, 282 — Fone: 
26.8655) de segunda a sexta das 
9 às 12 e das 15 às 20 horas. Até 
30 de agosto.

ARNALDO WEBER — Telas a 
óleo retratando casarios e cenas 
interiores, num total de 23 pintu
ras, integram a mostra que está 
no Atelier Estágio Armazém de 
Arte (Rua Cel. Bordini, 1682 — 
Fone: 31.6858) de segunda a 
sexta das 14 às 20 horas. Até 30 
de agosto.

JAILTON MOREIRA — "Diver
sões" reúne 32 objetos de pe
queno e médio porte feitos de 
madeira, plástica, metal e fibra 
com pintura em acrílico. Na Arte 
& Fato (Rua Santo Antônio, 226 
— Fone: 26.8870) de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 19 
horas. Aos sábados das 10 às 17 
horas. Até 30de agosto, 
rio brasileiro desde a época co
lonial até hoje é o tema da mos
tra que ocupa o salão de exposi
ções do Museu Júliode Castilhos 
(Rua Duque de Caxias, 1231 — 
Fone: 21.3959)de terçaadomin- 
go dps 9 às 17 horas. Até 30 de 
agosto.
O CRUZADO E SEUS ANTECE
DENTES — O sistema monetá
rio brasileiro desde a época co
lonial até hoje é o tema da mos
tra que ocupa o salão de exposi
ções doMuseu Júliode Castilhos 
(Rua Duque de Caxias, 1231 — 
Fone: 21.3959)de terçaadomin- 
go das 9 às 17 horas. Até 30 de 
agosto.

NELSON JUNGBLUTH — São 17 
pinturas em acrílico sobre euca
tex, onde o artista homenageia 
o escritor Josué Guimarães ao 
abordar o tema do livro "Dona 
Anja". Na Cambona Centro de 
Arte (Rua Dona Laura, 204. Fone: 
30.1699), de segunda a sexta 
das 9 às 12 e das 14 às 19 horas. 
Aos sábados, das 9 às 13 horas. 
Até 30 de agosto.

"CARMEM MIRANDA — A PE
QUENA NOTÁVEL — Em 40 fo
tos, acompanhadas de textos 
complementares, o Museu de 
Comunicação Social Hipólito Jo
sé da Costa presta homenagem 
à cantora por ocasião do aniver
sário de sua morte — ocorrida 
há 31 anos, no dia 5 de agosto. 
As fotos registram sua carreira 
desenvolvida no Brasil e no ex
terior. O Museu fica na rua dos 
Andradas, 959 — Fone: 21.2926, 
e o horário de visitação é das 
8hl5às 18hl5desegundaasex- 
ta. Aos sábados e domingos, das 
14 ás 18 horas. Até 30de agosto.

"RECRIAÇÕES" — Mostra que 
reúne 18 desenhos das artistas 
plásticas Ana Baladão, Carmem 
Oliveira e Theresinha Reis. Na 
Casa de Cultura de Caxias do Sul 
(Rua Dr. Montaury, 777 - Fone: 
(054) 2211118) todos os dias das 
9h30min às llh30min e das 
13h30min às 17h30min. Até 30 
de agosto.
"PAISAGENS 
SPOPS" Conjugando imagens 
tridimensionais com pinturas

MIRIAM OBINO — Figuras hu
manas esculpidas em matéria 
plástica e em borracha de silico
ne — obras que apareceram na 
telenovela "Selva de Pedra". As 
12 peças da mostra intitulada 
"Seqüências e Consequências" 
estão nas Salas Negras do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n? Fone: 21.8456 - 1? andar) 
de terças a domingos, das 10 às 
17 horas. Até 16 de setembro.

MARIA LEDA DE MACEDO —
Envelopes, blocos, suportes e 
criações expressivas totalizando 
20 peças feitas a partirda produ
ção artesanal do papel, onde a 
matéria-prima utilizada inclui 
folhas de bananeira, trapos de 
algodão, fibras de trigo e réstias 
de cebola. Na Galeria doCentro 
de Desenvolvimento e Expres
são (Av. Ipiranga, 389 Fone: 
35.5032) de segunda a sexta das 
8h30 às 11 h30 e das 14 às 17 ho
ras. Até 12de setembro.

DENIZE SANCHES — Utilizando 
materiais tradicionais como lá
pis e papel, a artista expõe 12 
desenhos onde todos os temas 
nascem da figura humana. Na 
Pequena Galeria do MARGS 
(Pça. da Alfândega, s/n? Fone:
21.8456) , 2? andar, de terça a 
domingo das 10 às 17 horas. Até 
10 de setembro.
PATRÍCIO FARIAS — A situação 
política chilena é interpretada 
em oito desenhos e uma instala
ção com sete figuras em poliés- 
ter. A pastel e tinta vermelha, o 
artista plástico chileno retrata fi
guras humanas desamparadas, 
torturadas, sem esperança. Na 
Galeria Arte & Fato (Rua Santo 
Antônio, 226 Fone: 26.8870) de 
segunda a sexta das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas. Aos sábados, 
das 10 às 17 horas. Até 10 de se
tembro.
RUTH SCHNEIDER — Pinturas re
tratando danças folclóricas, bo- 
lichesque compõem a série "Al- 
DA" - nenhuma relação com a 
peça de mesmo nome em 20 
trabalhos, na técnica mista e 
acrílico sobre tela. No Espaço 
Cultural Fernando Corona (Fa
culdade de Arquitetura - Rua 
Sarmento Leite, s/n?, sala 301) 
de segunda a sexta das 8 às 12 e 
das 14 às 18 horas. Até 10 de se
tembro.

"EM MÍDIA" — A figura humana 
é recriada em 12 desenhos feitos 
nos últimos três anos pela artista 
plástica Denize Sanches. Na Pe
quena Galeria do 2? andar do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n? Fone: 21.8456) de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas. 
Até 9 de setembro.

LASAR SEGALL
aquarelas, guaches, desenhos e 
esculturas totalizando 50 obras 
distribuídas em quatro núcleos: 
"A Origem Russa", "Familia e 
Formação Religiosa", "Guerra" 
e "Emigração e Personagens Ju
daicos". Visando à abrangência 
do trabalho do pintor, o MARGS 
e o Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall promovem ainda 
atividades paralelas que in
cluem encontros, painéis, visitas 
e videos sobre o artista. A expo
sição está na Sala da Galeria, no 
2? andar do MARGS (Pça. Barão 
do Rio Branco, s/n? — Fone:
21.8456) de terça a domingo das 
10 às 17 horas. Até 7 de setem
bro.

Fone:

Pinturas,

ROBERTO FAJARDO — "Medi
tações Abstratas II" reúne cerca 
de 30 telas a óleo feitas pelo ar
tista panamenho radicado no 
Brasil. No Espaço Cultural do 
Banco Francês e Brasileiro (Rua 
Siqueira Campos, 824 5? an
dar — Fone: 26.6521) de segun
da a sexta das 10 às 17 horas. Até 
5 de setembro.
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Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

' Esculturas para ver com as maos
por Luiz Carlos Barbosa

Oito horas em ponto. E 
noite. A sala de paredes ne
gras está deserta, envolvida 
por uma penumbra cheia de 
sugestões indecifráveis. A 
luz dos spots dissipa-se na 
escuridão e, como que atraí
da por uma força estranha,
Incide apenas em corpos se- 
minus. Quer dizer, pedaços 
de corpos, como se fossem 
restos de seres humanos — 
na verdade são feitos de 
plástico e borracha. Neste 
clima de mistério uma expe
riência inusitada. Ela está 
serena, tudo foi preperado 
na véspera. Sua voz fugida 
modula palavras tranqüi- 
las. No semblante uma ex
pressão resignada (?), mes
mo diante da perspectiva de 
enfrentar as câmaras de te
levisão, os convidados, as 
perguntas convencionais, as 
demonstrações de conheci
mento e bom gosto. Para 
quem tem aí uns 20 anos de 
carreira, esses instantes que 
precedem um vemissage 
são comuns como respirar.

Nessas ocasiões tudo está 
previsto, as atitudes de um 
público bem-educado e acos
tumado a apreciar obras de 
arte estão sacramentadas.
Mas desta vez 
Existe uma expectativa. A 
artista plástica Miriam Obi- 
no está abrindo uma indivi
dual com trabalhos provoca
tivos a manifestações con
cretas da sensibilidade.
* ■ Esculturas para serem vis
tas com as mãos”, como 
apregoa. Esses bonecos que 
parecem manequins (dego
lados) já foram "ludica- 
mente” mexidos na novela.
Será que os telespectadores 
da ‘ ‘Selva de Pedra' ’ viram?
Ousarão tocar numa obra de 
arte? E os outros, habitua
dos à exposições de arte, 
qual será o comportamento 
deles? Incógnitas que logo 
logo serão conhecidas. Mas 

espera é angustiante, al
guém falou que o vinho já es
tá servido, em breve os con
vidados irão dégustá-lo.

Um vulto se aproxima da 
sala, pelos movimentos re
fletidos em sombra no corre
dor atravessou a ante-sala 
apressado. Lá fora cresce o 
burburinho, houve uma pa
lestra no andar superior. As 
vozes interpostas se calam.
Um primeiro grupo atraves
sa a porta. Rostos sóbrios, 
olhos de incompreensão per
correm o espaço. Estam
pam a perturbação, provo
cada por figuras humanas
^."a3safa começa°a^e?to- de ter em minha sala’’, con- a artista se dWgu ax> senti-
mada por olhares de estra- fessa. "A primeira impres- mento em es*ad° "^ivo, to-
nheza,impossível saber os são é desagradável, causa ™u o nervo. f^^To ex-
pensamentos, as sensações certa aversão. Pelos gestos. recida com a que fez o ex
que se escondem atrás das no mínimo, Insólitos”, depõe pressiomsmo .
retinas. Está frio, mas a sala o crítico e professor Armin- ■„
aquece à soma do calor que do Trevisan. Contudo, ele u
se deprende dos corpos, ves- analisa que num segundo ^
tidos com roupas pesadas, momento emerge um con- p
cores escuras. Há um certo teúdo ético, da sensação es- ^
tom de solenidade. tética. "Há qualquer coisa r.

Alguns rodeiam as eseul- de dolorosamente patético, . 
turas, cumprimentam a ar- lembra aquelas boates do j. 
tista. Mais olhares, indeci- período nazista”, interpreta _ 
são. Ninguém se arrisca a Trevisan, para quem a cria- K 
tocar nas obras, faces reti- ção de Miriam Obino e mais 
centes. A força do hábito fa- uma experiência estética do 
la mais forte que as inten- que propriamente uma rea- 
ções da artista, que as ima- lização. "E válida, estimu- 
gens simuladas pela Rede lante, mas certamente gei- 
Globo e levadas aos lares minai”, arremata, 
brasileiros. Miriam Obino "Um trabalho natural, 
envolveu-se nessa produ- muito natural”, diz o minei- 
ção: assessorou Regina ro Roberval Augusto Penna
Braga a reescrever o script de Resende, visivelmente 
de "Selva de Pedra” e orien- nervoso ao se ver compelido 
tou Fernanda Torres na pos- a responder qual sua opi-
tura gestual de Simone e na nião. Ele é de São João Del
ambientação que aparece Rei e trabalha como vende- 
na novela. Para Miriam Obi- dor de confecções ha seis
no, que, às vezes, perturba- meses em Porto Alegre, 
se' com as máscaras — "Essa deve ser a quinta ex-
“Elas tiram a minha soli- posição que estou vendo .0

motorista Nei Luciano Pe-

é diferente.

a

b:

F
I

dão, tranco elas 
quarto’' — foi uma sensação reira — funcionário da Ktíb-
indescritível ver sua obra TV — não teve impacto al-

"Em bonecos assim e

num

pela TV. gum.
A sala está cheia de gente meio difícil sentir grandes



restos de seres humanos — 
na verdade são feitos de 
plástico e borracha. Neste 
clima de mistério uma expe
riência inusitada. Ela está 
serena, tudo foi preperado 
na véspera. Sua voz fugida 
modula palavras tranqüi- 
las. No semblante uma ex
pressão resignada (?), mes
mo diante da perspectiva de 
enfrentar as câmaras de te
levisão, os convidados, as 
perguntas convencionais, as 
demonstrações de conheci
mento e bom gosto. Para 
quem tem ai uns 20 anos de 
carreira, esses instantes que 
precedem um vemissage 
são comuns como respirar. s

Nessas ocasiões tudo está | 
previsto, as atitudes de um 
público bem-educado e acos- > 
tumado a apreciar obras de 
arte estão sacramentadas. 
Mas desta vez é diferente. 
Existe uma expectativa. A 
artista plástica Miriam Obi- 
no está abrindo uma indivi
dual com trabalhos provoca
tivos a manifestações con
cretas da sensibilidade.
‘ ‘Esculturas para serem vis
tas com as mãos”, como 
apregoa. Esses bonecos que 
parecem manequins (dego
lados) já foram "ludica- 
mente” mexidos na novela. 
Será que os telespectadores 
da “Selva de Pedra’’ viram? 
Ousarão tocar numa obra de 
arte? E os outros, habitua
dos à exposições de arte, 
qual será o comportamento 
deles? Incógnitas que logo 
logo serão conhecidas. Mas 
a espera é angustiante, al
guém falou que o vinho já es
tá servido, em breve os con
vidados irão dègustá-lo.

Um vulto se aproxima da 
sala, pelos movimentos re
fletidos em sombra no corre-

Bonecos degolados, que lembram manequins.
A proposta de Miriam Obino é instigante.
E o público reage, com espanto.

dor atravessou a ante-sala 
apressado. Lá fora cresce o 
burburinho, houve uma pa
lestra no andar superior. As 
vozes interpostas se calam.
Um primeiro grupo atraves
sa a porta. Rostos sóbrios, 
olhos de incompreensão per
correm o espaço. Estam
pam a perturbação, provo
cada por figuras humanas 
sem cabeça. Mais outro gru
po, a sala começa a--ser to- de ter em minha sala”, con- a artista se dirigiu ao senti-
mada por olhares de estra- fessa. “A primeira impres- mento em estado nativo, to-
nheza, impossível saber os são é desagradável, causa cou o nervo, de maneira pa-
pensamentos, as sensações certa aversão. Pelos gestos, recida com a que fez o ex-
que se escondem atrás das no mínimo, insólitos", depõe pressionismo”.
retinas. Está frio, mas a sala o crítico e professor Armin-
aquece à soma do calor que do Trevisan. Contudo, ele
se deprende dos corpos, ves- analisa que num segundo
tidos com roupas pesadas, momento emerge um con-
cores escuras. Há um certo teúdo ético, da sensação es

tética. “Há qualquer coisa 
Alguns rodeiam as escul- de dolorosamente patético, 

turas, cumprimentam a ar- lembra aquelas boates do 
tlsta. Mais olhares, indeci- período nazista”, interpreta 
são. Ninguém se arrisca a Trevisan, para quem a cria- 
tocar nas obras, faces reti- ção de Miriam Obino é mais 
centes. A força do hábito fa- uma experiência estética do 
la mais forte que as inten- que propriamente uma rea
ções da artista, que as ima- lização. “É válida, estimu- 
gens simuladas pela Rede lante, mas certamente ger- 
Globo e levadas aos lares minai”, arremata, 
brasileiros. Miriam Obino “Um trabalho natural, 
envolveu-se nessa produ- muito natural”, diz o minei- 
ção: assessorou Regina ro Roberval Augusto Penna 
Braga a reescrever o script de Resende, visivelmente 
de "Selva de Pedra” e orien- nervoso ao se ver compelido
tou Fernanda Torres na pos- a responder qual sua opi- 
tura gestual de Simone e na nião. Ele é de São João Del 
amblentação que aparece Rei e trabalha como vende- 
na novela. Para Miriam Obi- dor de confecções há seis 
no, que, às vezes, perturba- meses em Porto Alegre, 
se com as máscaras — “Essa deve ser a quinta ex-
“Elas tiram a minha soli- posição que estou vendo". O
dão, tranco elas num motorista Nei Luciano Pe- 
quarto” — foi uma sensação reira — funcionário da RBS- 
indescritível ver sua obra TV — não teve impacto al

gum. “Em bonecos assim é 
A sala está cheia de gente meio difícil sentir grandes 

a confundir-se com as escul- emoções. Pintura acho mais 
turas, que estão à venda por bonito". Silvia Chiwia- 
preços entre Cz$ 18 mil e Cz$ cowsky, da Associação dos 
27 mil. A essas alturas a sé- Escultores do Rio Grande do 
rie de “Sequências e Conse- Sul, acha muito chocante, 
qüências” ainda está a re- “Parece que a figura foi di- 
clamar maiores conseqüên- lacerada". 
cias. Ela, a artista, enfrenta O artista plástico José 
as luzes da televisão, simul- Carlos Moura havia visto as 
taneamente um aparelho de figuras no Rio de Janeiro, 
vídeo exibe um “programa” mas agora experimentou a 
com as obras, prende a aten- mesma sensação de dilace- 
ção do público. ramento. “Alguém que dei-

De repente, uma estudan- xou os pedaços em algum lu
te de 20 anos, acostumada a gar, como muita gente dei- 
freqüentar exposições — xa. Não dá vontade de
“não vemissages", como tocar”, conclui com expres- 
ressalta sem querer identifi- são de repulsa. No entanto, 
car-se — passa a mão no Emilia Casarini, de 24 anos, 
tronco de uma das figuras, diz que dá vontade de tocar.
Desliza os dedos na textura “A arte deveria ser para to
da borracha. Até que enfim dos os sentidos”, apregoa 
alguém expressa seus im- ela, que costuma ir a exposi- 
pulsos. “É bom, não chega a ções. 
ser quente como um corpo Passado o sentimento da 
humano, mas também não é espanto, como diz Armindo
fria”, diz. Um garotinho de Trevisan. é uma experiên- 
sete anos, Fabrício Flores, cia difícil de verbalizar. “E- 
que “já foi ver quadros” ou- xiste um traço tragicômico e 

. tras vezes, corre pelo meio uma dimensão humanista.
"-'das esculturas. Mexeu, bo- A artista toma exatamente o

tou a mão e “foi bom”. manequim, que representa
* “Botar a mão é a primeira o que há de mais exibicionis- 

reação da pessoa”, declara ta, fútile supérfluo. E identi- 
GlaclBordini, auxiliar de es- fica com o corpo real, do ho- 
critório e tapeceira. “Acho mem e da mulher sofridos, 
muito frias, pelo material. Elimina a cabeça, um corpo 
Não, acho que não gostaria anônimo, de todos. Com isso

tom de solenidade.

pela TV.
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Muitas opções 

para cursos 

no MARGS
to desde a Pré-História até 
os novos padrões deste sécu
lo. O conteúdo do curso pre
vê a inclusão de capítulos so- 

a "América Pré- 
Colombiana” e "Século XIX 

Rupturas 
Tradição". Ela também mi- 
nistará o curso de "Arte 
Brasileira no Século XX", 
onde abordará as correntes 
conservadoras do século 
XX, as transformações ar
tísticas em função dos even
tos modernos, a afirmação e 
consagração do modernis- 

e o contato da arte brasi
leira com a realidade artísti
ca internacional.

Segundo informações da 
Associação dos Amigos do 
Museu de Arte do Rio Grau 
de do Sul (sala 11 do Margs 
Praça da Alfândega), os in 
teressados poderão fazer 
inscrições até 30 deste mês 
Todos os cursos serão desen 
volvidos durante a semana 
mas alguns, como é o caso de 
Curso de Pastel Seco e Oleo 

Introdução do Desenho

As atividades didáticas 
deverão movimentar o 
Margs neste segundo semes
tre, pois o programa de cur
sos do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, através de 
sua Associação de Amigos, 
oferece inúmeras opções a 
partir de setembro. São pro
jetos teóricos e práticos a se
rem desenvolvidos por pro
fessores, no caso artistas 
plásticos, 
convidados. Na técnica do 
desenho dois jovens artistas 
estão no programa. Denize 
Sanches (inclusive com ex
posição na Pequena Gale
ria) lecionará sobre a produ
ção em pastel seco e oleoso. 
Ela abordará a interação 
das cores, relação cor e for
ma e contrastes cromáticos. 
Jailton Moreira, que atual
mente expõe objetos na Ga
leria Arte & Fato, tratará da 
composição visual plana, 
desenho no espaço, linha e 
massa e desenho pictórico, 
entre outros temas.

bre

com ae

especialmente

mo

so e
poderão ser freqüentados 
também nos sábados pelo 
período da manhã. Maiores 
informações na própria 
AMARGS, de terças a sex
tas. das 10 às 12 e das 14 às 17

Flávia Albuquerque, res
ponsável pelo curso de His
tória da Arte realizado no 
primeiro semestre, agora 
está encarregada de "Histó
ria das Formas Tridimen
sionais", enfocando o assun- horas.


