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Aos associados do Núcleo de Gravura do RGS

Prezado colega:

Museu de Arte do Rio Grande doEm colaboraçao com o 

o Núcleo fara realizar, nos dias 25 e 26 de outubro, du—Sul,

rante a FEIRA DO LIVRO, uma FEIRA ESPECIAL DE GRAVURA.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAgAO

1. Poderão participar da Feira Especial de Gravura 

associados do Núcleo que estejam em dia com a semes-todos os

traiidade.

2. Cada participante se inscreverá mediante uma ta

xa de Cz$50,00 (cinquenta cruzados).

3. 0 artista será pessoalmente responsável pela guar-

comercializaçáo das gravuras que levar para a Feira.

4. Participação da Feira gravuras a livre critério de 

independente de data, número de imagens,

\
da e

numero decada autor,

cópias, tiragem, preço ou técnica, desde que o total de gravu

ras apresentadas não ultrapasse 30 (trinta) unidades por autor.

REALIZAÇAO

vestíbulo do1. 0 local de realizaçao da Feira sera o

MARGS.

2. Os dias de realização serão sábado e domingo, 25 e

26 de outubro.
funcionamento da Feira Especial de Gra3. 0 horário de

da Feira do Livro.vura sera o mesmo
a Direto-4. Os artistas interessados deverão procurar 

dia 20 de outubro, segunda-feira as 17 horas,
ria do Núcleo, no

Casa de Cultura Mario Quintana, a fim de fazerem a sua inseri-
na

ção e organizarem sua escala de trabalho.

Porto Alegre, 5 de setembro de 1986 

A Diretoria

i



: - WOtQ -£<XM
£3 I lo

Jornal
\MData:.

ioPágina:.
Assunto : fg-Wa da feta^iu-ta

*
(AcoAxvvvfcS 

A>^cv^ t\0 
A\w\ «.v «à®v

Feira da Gravura
grafia. Criado em 1984, o Núcleo de Gravu
ra tem realizado diversas exposições e di
vulgado de forma didática as exposições.

Paralelamente à Feira do Livro, será 
realizado no Margs, a partir do próximo 
sábado, a Feira da Gravura, uma promo
ção do Núcleo de Gravura do RS. A feira Os artistas participantes da feira estarão 
reunirá artistas que trabalham nas técni- junto às suas obras, possibilitando ao pú- 
cas de xilogravura, gravura, metal e seri- blico a aquisição das mesmas.
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ARTES PLÁSTICAS

Gravuras ao lado dos livros
por Luiz Carlos Barbosa 8870) de segunda a sexta, das 10 

às 12 e das 14 às 19 horas. Aos 
sábados, das 10 às 17 horas. Até 
30 de outubro.
PACHI LECOURT — Duas tape
çarias e 13 pinturas em acrílico 
sobre papel compõem a mostro 
do artista plástico argentino. Na 
Galeria Mucho Gusto (Rua Cel. 
Bordini, 822 F: 31,7338)de se- 
gundaasexta, das lOàs 12edas 
14 às 19 horas. Até 30 de outu
bro.
RENATO HEUSER — São 13 pin
turas em acrílico sobre tela em 
grandes dimensões. Na Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35 
F: 32.3726) 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 30 de outu
bro.
EDSON FLÁVIO — Desenhos em 
técnica mista e gravuras em 
água-forte e ponta seca com bu- 
ril e rolete. Na Galeria de Arte 
Realce (Av. Independência, 674
— F: 21.8845), em horário co
mercial. Até 28 de outubro.
JAIR DIAS — Desenhos e gravu
ras na técnica de litografia. Na 
Galeria de Arte Realce (Av. In
dependência, 674 F: 21.8845) 
em horário comercial. Até 28 de 
outubro.
NELSON PORTO — A temática I 
predominante inclui santos, co- ?

Santa Clara e São Francisco ^ 
de Assis, nos 15 óleos expostos 3 
na Alencastro Guimarães (Rua 
Mariante, 426 - Fone: 31.5100) J 
de segunda a sexta das 10 às 20 
horas e, aos sábados, das 10 às 
18 horas. Até 27 de outubro. 

MARILY CINTRA OPPERMANN
— Objetos do universo feminino 
trabalhados em porcelana. 
"Tanque de Pandora" está no Es
paço Investigação, do MARGS 
(Pça. da Alfândega, s/n?, F: 21. 
8456) de terça a domingo, das 10 
às 17 horas. Até 26 de outubro.

Logo após a abertura da 
32? Feira do Livro de Porto 
Alegre, hoje à tarde, vai cir
cular um convite para outra 
feira. A da gravura, que 
acontece neste sábado e do
mingo das 10 às 19 horas na 
porta do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. No meio 
das barracas de livros um 
grupo de artistas distribuirá 
cartazes e cartões postais, 
ambos linoleogravuras — 
que se utiliza de uma matriz 
em material sintético —, 
realizadas pela artista plás
tica Cirne Saldanha. Ela é 
uma das organizadoras da 
Feira, promovida pelo Nú
cleo da Gravura, que con
grega mais de 60 gravado
res.

Ela anuncia que 20 artis
tas com Silvia Cestari Cu
nha, Zorávia Bettiol, Maris
tela Salvatori, Luiz Couti- 
nho, Anico Herskovits, Leo
nardo Canto estarão expon
do no hall de entrada do 
Margs. Aliás, não se trata 
exatamente de uma exposi
ção, como Cirne Saldanha 
explica: “Os trabalhos vão 
ser mostrados como numa 
feira mesmo”, conta ela, 
que também apresenta gra
vuras, além de Maria Toma- 
selli Cirne Lima, Clara Pe- 
chansky. Circe relata que a 
idéia inicial era conseguir 
uma barraca para vender as 
gravuras — entre Cz$ 100 e 
Cz$ 800 — dentro da própria 
Feira do Livro. “Mas não 
conseguimos o material a 
tempo”, esclarece, lem
brando que a Associação de 
Artes Plásticas Francisco 
Lisboa, costumava fazer fei
ras na praça.

:>
O

mo

•í:

Gravuras de Saldanha vão para a porta do Museu

novembro.
"E O AUTOMÓVEL CHEGOU..." 
— Mostra que comemora os 100- 
anos da indústria aulomobilisti-_ 
ca -das quais, 20 no Brasil , 
retratando sua evolução. No 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra- 
das, 959 - F: 21.2926), de se
gunda a sexta, das 8hl5min às 
18hl5min. Sábadosedomingos, 
das 14 às 18 horas. Até 1 ? de no
vembro.

FEIRA DA GRAVURA — Nos
dias 25 e 26 de outubro, a praça 
da Alfândega abrigará, além da 
exposição de livros, a mostra de 
gravuras em metal, serigrafia, 
litografia e xilogravura. A pro
moção do Núcleo de Gravura 
acontece das 10 às 19 horas.

ESPECIAIS

A RUA DA PRAIA — Registro fo- 
tográficoqueapresenta, através 
das imagens de décadas passa
das e do presente, a lenta desca- 
racterização da Rua da Praia: 
um centro cultural que se trans
formou num conglomerado co
mercial. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (Andradas, 959 - F: 21. 
6622) de segunda a sexta das 
8hl5min às 18h!5min e, aos sá
bados, das 14 às 18 horas. Até 1 ? 
de novembro.

COLETIVAS

PINTURA — Heidi Wagner, Ju
liana Nassif, Odaléa Pulla, Ruth 
Schneider e Vireny Bettanin ex
põem óleos e acrílico sobre tela 
num total de 30 trabalhos. Na 
Galeria da Associação BADESUL 
(Sete de Setembro 666 - térreo - 
Fone: 21.2655, R. 292) de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 
13h30min às 16h30min. Até 14 
de novembro.
CERÂMICA— Produções assina
das por Aglaé Oliveira, lygia 
Mallmann, Vanda Bopp e Vera 
Becker. Na Sala de Arte da Asso
ciação Leopoldina Juvenil (Rua 
Marquês do Herval, 280 F: 22. 
8211), de terça a sábado, das 15 
às 21 horas. Aos domingos, das 
11 às 16 horas. Até 26 de outu
bro.

ROTEIRO
PROJETO RELEITURA — Releitu- 
ra da obra de Oswaldo Goeldi, 
"Caminho Abandonado", em 
acrílico sobre tela, por Cyinlhia 
Vasconcellos. No hall do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n?, F: 21.8456), de terça a do
mingo,das lOàs 17horas. Até30 
de outubro.
"GUERRA DO PARAGUAI" —
Documentos, medalhas, conde
corações e mapas estão no Mu
seu Júlio de Castilhos (Duque de 
Caxias, 1321), de terça a domin
go, das 9 às 17 horas. Até 30 de

INDIVIDUAIS

MARIA INÊS — São 18 quadros 
que integram "Caminhos, Espa
ços e Transparências" e estão 
expostos na Galeria Cristina 
Gonzales (Pça. Maurício Cardo
so, 141 - Fone: 22.9193) de se
gunda a sexta das 10 às 12 e das 
13h30min às 19 horas. Até 8 de 
novembro.
ANICO HERSKOVITS — São 10 
gravuras que compõem um que
bra-cabeças e ilustrações suge
rindo um circo, trabalho que ori
ginou a publicação dos livros: 
"Xilogravura — Arte e Técnica" 
e pela editora Tchê! Nas 
Salas Negras do MARGS (Pça. da 
Alfândega, s/n? - F: 21.8456) de 
terça a domingo das 10àsl7ho- 
ras. Até 6 de novembro.
HÉLIO SANTOS — São 12 peças 
em mármore onde o artista ex
plora a cor, a textura e a forma. 
No Centro Municipal de Cultura 
(Êrico Veríssimo, 307, fone: 21. 
6622) de segunda a domingo 
das 8h30min às 21 horas e du
rante espetáculos no teatro. Até 
4 de novembro.
LI ANE MOYA — Objetos antiaos 
de prata são resgatados, seccio- 
nados e compostos com ágata e 
couro para preservar símbolos 
da cultura rio-grandense. 
"D'Ornatus" está na Singular 
(Quintino Bocaiúva, 940) de se
gunda a sexta das 9 às 12 e das 
14 às 19 horas. Aos sábados, das 
9h30min às 13 horas. Até 31 de 
outubro.
ZÉLLO VISCONTI — "Sicolaco- 
lou" é o título da mostra de arte 
postal que está no hall da Agên
cia Filatélica do Prédio Histórico 
dos Correios e Telégrafos (Pça. 
da Alfândega, s/n?), em horário 
comercial. Até 31 de outubro. 
HELOÍSA CROCCO — Peças pro
duzidas com materiais naturais 
como: tecidos, madeira, papel 
artesanal e fibras vegetais. "Ób- 
jetos" está na Arte & Fato (Rua 
Santo Antônio, 226 — F: 26.

FOTOGRAFIA

DEDÉ FEDRIZZI — Em grandes 
dimensões, 18 trabalhos de foto- 
montagem onde o elemento ur 
bano se une ao humano. No Es
paço IAB (Annes Dias, 166 - F: 26. 
9348), todos os dias, das 9 às 2 dá' 
madrugada. Até 30 de outubro..
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livros e gravuras
Cerca de quarenta artistas associados ao Núcleo 

de Gravura do Rio Grande do Sul estarão participan
do da Feira Anual que acontece em colaboração com 
o Margs. A Feira inicia amanhã e segue domingo no 
andar térreo do Museu de Arte e dividirá com a Fei
ra do Livro as atenções na Praça da Alfândega. Esta 
Feira de arte vem sendo realizada desde 1984, quan
do do surgimento do Núcleo, e também realiza mos
tras itinerantes pelo interior do Estado.
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Variedades
Feira da Gravura

A tradicional Feira da 
Gravura este ano se integra 
a Feira do Livro e acontece 
noje e amanhã, nas depen
dências do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, funcio
nando das 10 ás 19h. Promo
ção do Núcleo de Gravura do 
RGS, composto por 60 artis
tas que trabalha em litogra
fia, xilo, metal e serigrafia, a 
feira estará promovendo as 
vendas a nível mais popular 
possibilitando ao público em 
geral, adquirir uma obra de 
arte por preço pouco superior 
a de um livro.

Acontecendo dentro do 
Margs e próxima à Feira do 
Livro da Praça da Alfânde
ga, a promoção estabelece

vínculos entre o acervo da 
primeira instituição e os li
vros da tradicional 
ção, colocando promo-
„__ , a gravuracomo uma forma de arte po
pular e democrática, nos 
mesmos moldes que é a lite
ratura, mas mantendo a sua 
característica de peça origi
nal, peça de arte.

Cerca de 40 gravadores 
participam da feira promovi
da pelo Núcleo de Gravura 
Este foi criado em 1984 e des
de então tem promovido ex
posições pelo interior do Es
tado, divulgando, de forma 
didática, a técnica. Também 
tem realizado contatos, vi
sando intercâmbio nacional e 
internacional.
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GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, sábado, 25, e segunda-feira, 27 de outubro de 1986Página 4

Cultura e Lazer
ARTES PLÁSTICAS

A arte em tomo dos livros
paço Investigação, do MARGS 
(Pça. da Alfândega, s/n?, F: 21. 
8456) de terça a domingo, das 10 
às 17 horas. Até 26 de outubro.

PROJETO RELEITURA — Releitu- 
ra da obra de Oswaldo Goeldi, 
"Caminho Abandonado^ em 
acrílico sobre tela, por Cyinthia 
Vasconcellos. No hall do 
MARGS (Pça. da Alfândega, 
s/n?, F: 21.8456), de terça a do
mingo, das lOàs 17horas. Até 30 
de outubro.

PACHI LECOURT — Duas tape
çarias e 13 pinturas em acrílico 
sobre papel compõem a mostra 
do artista plástico argentino. Na 
Galeria Mucho Gusto (Rua Cel. 
Bordini, 822 F: 31.7338) de se
gunda a sexta, das 10 às 12 e das 
14 às 19 horas. Até 30 de outu
bro.

Nas salas negras do UANEMOYA — Objetos antigos
Margs, Anico Herskovits ex- de prato são resgatados, seccio- 
põem gravuras que também nados e compostos com ágata e 
estão em livros na Feira. Na couro para preservar símbolos 
porta do Museu, está monta- da cultura rio-grandense. 
da a Feira da Gravura. E "D'Ornatus" está na Singular 
também perto dos livros, no (Quintino Bocaiuva, 940) de se- 
hall dos Correios e Telégra- 9unda a sexta das 9 às 12 e das 
fos, o carioca Zéllo Visconti 19 h°ra,s, Aos sáb°do’'d?s
mostra, pela segunda vez, a 9h30mm 05 13 horas- A,é 31 de 
arte postal com título bem 
humorado: “Slcolacolou”.

COLETIVAS

PINTURA -- Heidi Wagner, Ju
liana Nassif, Odaléa Pulla, Ruth "GUERRA DO PARAGUAI" — 
Schneider e Vireny Bettanin ex
põem óleos e acrílico sobre tela corações e mapas estão no Mu- 
num total de 30 trabalhos. Na

RENATO HEUSER — São 13 pin
turas em acrílico sobre tela em 
grandes dimensões. Na Tina 
Presser (Paulino Teixeira, 35 
F: 32.3726) 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 30 de outu
bro.

outubro. Documentos, medalhas, conde-

seu Júlio de Costilhos (Duque de 
Caxias, 1321), de terça a domin
go, das 9 às 17 horas. Até 30 de 
novembro.

ZÉLLO VISCONTI — "Sicolaco- 
lou" é o título da mostra de arte 
postal que está no hall da Agên
cia Filatélica do Prédio Histórico 
dos Correios e Telégrafos (Pça. 
da Alfândega, s/n?), em horário 
comercial. Até 31 de outubro.

Galeria da Associação BADESUL 
(Sete de Setembro 666 - térreo - 
Fone: 21.2655, R. 292) de segun
da a sexta das 10 às 12 e das 
13h30min às 16h30min. Até 14 
de novembro.

ROTEIRO
INDIVIDUAIS

"EO AUTOMÓVEL CHEGOU..." 
— Mostra que comemora os 100 
anos da indústria automobilísti
ca -- das quais, 20 no Brasil —, 
retratando sua evolução. No 
Museu de Comunicação Social 
Hipólito José da Costa (Andra- 
das, 959 — F: 21.2926), de se
gunda a sexta, das 8hl5min às 
18hl5min. Sábadosedomingos, 
das 14 às 18 horas. Até 1 ? de no
vembro.

FEIRA DA GRAVURA — Até 
dia 26 de outubro, a praça 
da Alfândega abrigará, além da 
exposição de livros, a mostra de 
gravuras em metal, serigrafia, 
litografia e xilogravura. A pro
moção do Núcleo de Gravura 
acontece das 10 às 19 horas.

MARIA INÊS — São 18 quadros 
que integram "Caminhos, Espa
ços e Transparências" e estão 
expostos na Galeria Cristina 
Gonzales (Pça. Maurício Cardo
so, 141 - Fone: 22.9193) de se- 

sexta das 10 às 12 e das 
in às 19 horas. Até 8 de

EDSON FLÁVIO — Desenhos em 
MARIA BADDO — Em acrílico técnica mista e gravuras em 
sobre tela, os 14 lrabo'hos da ar- água-forte e ponta seca com bu- 
tista abordam o tema da paz, ril e rolele. Na Galeria de Arte 
apresentando pombas que a Realce (Av. Independência, 674 
simbolizam. No Atelier Estágio F: 21.8845), em horário co- 
Armazém de Arte (Cel. Bordini, mercial. Até 28 de outubro.
1682 - F: 31,6858), de segunda a 

ANICO HERSKOVITS — São 10 sexta das 14 às 20 horas. Até 31 
gravurasque compõem umque- de outubro, 
bra-cabeças e ilustrações suge
rindo um circo, trabalho que ori- HELOÍSA CROCCO — Peças pro- 
ginou a publicação dos livros: duzidas com materiais naturais
"Xilogravura — Arte e Técnica" como: tecidos, madeira, papel 
e pela editora Tchê! Nas artesanal e fibras vegetais. "Ob-
Sa Ias Negras d o MARGS (Pça. da jetos" está na Arte & Fato (Rua
Alfândega, s/n?-F: 21.8456) de Santo Antônio, 226 F: 26.
terça a domingo das 10 às 17ho-^ 8870) de segunda a sexta, das 10 
ras. Até 6 de novembro.

CERÂMICA — Produções assina
das por Aglaé Oliveira, Lygia 
Mallmann, Vanda Bopp e Vera 
Becker. Na Sala de Arte da Asso
ciação Leopoldina Juvenil (Rua 
Marquês do Herval, 280— F: 22. 
8211), de terça a sábado, das 15 
às 21 horas. Aos domingos, das 
11 às 16 horas. Até 26 de outu
bro.

ndaa
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JAIR DIAS — Desenhos e gravu
ras na técnica de litografia. Na 
Galeria de Arte Realce (Av. In
dependência, 674 - - F: 21.88451 
em horário comercial. Até 28 de 
outubro. ESPECIAIS

A RUA DA PRAIA — Registro fo
tográfico que apresenta, através 
das imagens de décadas passa
das e do presente, a lenta desca- 
racterização da Rua da Praia: 
um centro cultural que se trans
formou num conglomerado co
mercial. No Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da 
Costa (Andradas, 959 - F: 21. 
6622) de segunda a sexta das 
8hl5min às I8hl5min e, aos sá
bados, das 14 às 18 horas. Até 1 ? 
de novembro.

NELSON PORTO — A temática 
predominante inclui santos, co
mo Santa Clara e São Francisco 
de Assis, nos 15 óleos expostos 
na Alencastro Guimarães (Rua 
Mariante, 426 - Fone: 31.5100) 
de segunda a sexta das 10 às 20 
horas e, aos sábados, das 10 às 
18 horas. Até 27 de outubro.

às 12 e das 14 às 19 horas. Aos 
sábados, das 10 às 17 horas. Até 
30 de outubro.HÉLIO SANTOS — São 12 peças 

em mármore onde o artista ex- 
ploraip cor, a textura e a forma. 
No Centro Municipal de Cultura 
(Éricb Veríssimo, 307, fone: 21. 
6622) de segunda a domingo 
das 8h30min às 21 horas e du
rante espetáculos no teatro. Até 
4 de novembro.

FOTOGRAFIA

DEDÉ FEDRIZZI — Em grandes 
dimensões. 18 trabalhos de foto- ?? 
montagem onde o elemento ur- ^ | 
bano se une ao humano. No Es- 11 
paço IAB (AnnesDias. 166-F 26 ■f’|
9348), todos os dias. das 9 às 2 da J§ 
madrugada. Até 30de outubro. Colagens de fotos, envelopes, selos: 'Sicolacolou'. a arte postal de Zéllo

ENIO LIPPMANN — Os 19 óleos 
que retratam panos estão na 
Cambona Centro de Arte (Rua D.
Laura, 204 - Fone: 35.1699), de 
segunda a sexta das 9às 12e das - Objetos do universo femimno
14às 19horas. Aos sábados, das trabalhados em porcelana. 
9às )3horas. Até 30de outubro. "Tanquede Pandora" está no Es-

MARILY CINTRA OPPERMANN

r


