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VARIEDADES20 — TERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 1996

Mostras resgatam potencial da cor
Freddy Sorribas, Frank Schaeffer, Alexandre Bilous, Mai, Flávio Gonçalves, em novas exposições
r\ uatro novas exposições, a partir de hoje , mar- râo expostas até o dia 11 de outubro. .
w cam o setor das artes plásticas na Capital, com Mineiro, de 79 anos. Frank Schaeffer abre mdivi- 
Maque para Freddy Sorribas. com 15 óleos sobre dual de pinturas e coordena curso de pintura em 
telas, na Delphus Galeria de Arte (Cristovão Colom- guache, a partir de hoje no Margs. Avemissage inicia 
bo) 19h. Cores vivas e luminosas marcam as obras às 17h, com trabalhos recentes na galeria 1. _
dessa exposição do arüsta uruguaio. As obras esta- "effltous

ro, 974), às 19h30min. de terças a domin
gos. A temática de Bilous gira em torno do 
vaso de barro, a partir da pesquisa do artis
ta sobre cerâmica indígena de várias épocas.
O paulista Mai traz em sua temática uma lei
tura e observação do caos urbanbos. ironi
zando o comportamento social por meio da 
cor. simbolos e ícones. A mostra pode ser vi
sitada até o dia 14 de outubro.

A última mostra que abre hoje é a 
“Memória Principal” e acontece até o próxi
mo dia 17 de de outubro no Instituto Goethe 
(24 de Outubro, 112). com técnicas variadas: 
vídeos (Elaine Tedesco), pinturas (Thelma 
Vaitses) e desenhos (Flávio Gonçalves e Ma
ria Helena Bemardes. A vemissage começa 
às 20h.

mr* 4

r,. i

Freddy Sorribas mostra novos trabalhos na Delphus
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FRANK SCHAEFFER
Galeria I do Margs (Praça da Alfân
dega. s/n°), às 17h.
Inauguração da mostra do pintor mineiro 
de 79 anos, especialista na técnica da pin
tura em guache. Visitação de terças a do
mingos, das lOh às 17h, até 24 de outubro.
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rp rês novas exposições, inauguradas ontem, se que alterna períodos em Porto AJegre e Londres, 
J. oferecem aos amantes das artes plásticas, uma individual na galeria Delphus (Cristóvão 

Amantes de diferentes tipos. Para os admiradores Colombo, 1093). Aos amantes da arte contempo- 
da pintura paisagística, há uma individual do mi- rânea, cabe a coletiva Memória Principal, que 
neiro Frank Schaeffer (autor do quadro da foto), combina desenhos e objetos de artistas jovens, 
de 79 anos, na Galeria 1 do Museu de Arte do como Elaine Tedesco, Flávio Gonçalves, Maria 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°). Helena Bemardes e Thelma Vaitses. No Instituto 
Para os fãs de Freddy Sorribas, pintor uruguaio Goethe (24 de Outubro, 112).
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Frank Schaeffer - pintor mineiro de 79 anos - abre individual de 
pinturas na Galeria I do MARGS, às 17h. Considerado um dos maiores 
especialistas na técnica de pintura em guache, o artista é conhecido 
como pintor marinheiro. Isso porque, de seu veleiro, ancorado ou no mar, 
recolheu a temática de sua obra: marinhas. A natureza e suas 
transformações repentinas são por ele colhidas em coloridos vibrantes, 
com perspectiva não-linear feita de claro/escuro. Radicado no Rio de 
Janeiro desde 1927, Schaeffer teve como mestres os franceses Léger e 
Lothe, entre outros grandes. Seu primeiro prêmio foi obtido em Porto 
Alegre (1940), tendo obras no acervo do Museu de Belas Artes do Rio de 
Janeiro, MASP, MAM/SP e MARGS. A mostra de Schaeffer pode ser 
visitada até 24 de outubro, de terças a domingos das 10 às 17h.
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EXPOSIÇÃO
LACY ADAMI — Cerâmicas e desenhos, 
no Espaço Miró (André Puente, 441). 
ALEXANDRE BiLOUS E MAI — Pintu
ras, no Richard Café (Mostardeiro, 974). 
FRANK SCHAEFFER — Pinturas, no 
Margs(Praça da Alfândega, s/n°).
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FRANK SCHAEFFER — Pinturas, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°).
JOÃO CARLOS RODRIGUES — Pintu
ras, na Galeria de Arte Casa das Artes 
(Treze de Maio, 316), em Bento Gonçal
ves, até 17 de outubro.
CLARISSA MOTTA NUNES — Pinturas, 
na Galeria João Fahrion da Casa de Cul
tura Mario Quintana (Andradas, 736), até 
27 de outubro.
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FRANK SCHAEFFER
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Exposição de obras recentes do pintor 
mineiro, um dos especialistas na pintura 
em guache. Visitação de terças a do
mingos, das lOh às 17h, até 24 de outu
bro.
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Visita do pintor
Frank Schaeffer está expondo no Mu

seu de Arte do Rio Grande do Sul e vai 
também ministrar curso aos interessa
dos em sua arte. Em pleno vigor e com 
trabalho bem aceito, o artista é 
presença bem recebida nas suas tempo
radas gaúchas. Ele está retomando 
Rio, com volta prevista para breve.
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FRANK SCHAEFFER
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Exposição de obras recentes do pintor 
mineiro, um dos especialistas na pintura 
em guache. Visitação de terças a domin
gos, das 1 Oh às 17h. até 24 de outubro.


