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Individual de Antônio Gu- 
tierrez - A exposição abre
nhã e termina no dia 20 de setem
bro, nas pinacotecas do MARGS. 
0 artista é conhecido pelo trata
mento refinado da temática do 
pampa gaúcho. Visitação de terças 
a domingos, das 10 às 17h, na Pra
ça da Alfândega, s/n°. Entrada 
franca.
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indiviauai ae \ntonio Guti- 
errez abre às 17h nas pinacotecas 
do MARGS, mostrando obras na te
mática do pampa gaúcho. A mostra 
acontece após 31 anos de ausência do 
artista, das galerias gaúchas. Visita
ção de terças a domingos das 10 às 
17h, até 20 de outubro. Na Praça da 
Alfândega, s/n°.
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TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1996

MARIO BRASIl/ZH

Pintor-ermitão expõe na Capital
EDUARDO VERAS te , volta a desculpar-se), reproduz naturezas-mor- 

—^ níntnr o A. * , tas e a paisagem do pampa, sua velha conhecida.frcüía1 f i0u no.veAhoras de es' Nascido em Maçarambá, ele se mudou para Por-
tieríez trrocouPde ôn.Sfíc Ant0ni° Gu' t0 Me&e aos 23 a1105- Foi aluno de Iberê Camargo

co^umais de 700 nui^n, n VeZeS e.Per_ e pm!ourao Iado de Waldeny Elias- Militante de es- 
f d 700 quilometros Pafa acompanhar a querda, foi preso e torturado em 1964. Decidiu en-

etrospectiva que sera inaugurada hoje à tarde, nas tão voltar ao velho refugio, no interior do Estado e
pinacotecas do Margs. Auto-exilado no recém- nunca mais saiu de lá EventSlmentf torna i
“'J.0 distrito de Maçarambá, ao lado de Ita- ônibus até Santiago, outro até Santa Maria e um
Megre hfaimse^O^o? §“N temper3S em Porto terceiro até Porto Alegre. É quando visita a mulher
Alegre ha quase 30 anos. Nunca me preocupei e as três filhas
com exposição”, desculpa-se.
“Faço o meu trabalho e passo
adiante.”

Hoje à tarde, no Margs, ele 
Á „ . . espera rever outros amigos

“Xl0pt^ôs, HHSHíE
auefe“TraMC!|a’- GuÜerreZ n"° Suarda uma se- há 27 anos. “Hoje, se sou pintor,devoTefe”0011*™ 
,qu^r T;aba,ho dois meses em cada quadro , con- nhece, agradecido, 
ta. No final, ja enjoei e quero me livrar logo.”

Ele foi um dos pintores que introduziu a arte mo
derna no Estado — “um dos mais importantes dos 

60”, segundo a professora Marilene Pietá, au
tora de A Modernidade da Pintura no Rio Grande 
do Sul -, mas hoje se sente um tanto deslocado.
“Na Capital, sou carta fora do baralho”, acredita.

Gutierrez é mestre na técnica quase esquecida da 
têmpera a ovo: uma combinação de pigmentos, 
água, resina e gema de ovo de galinha. Com a tela 
apoiada sobre a mesa (“Não sei pintar em cavale-

reco-

O QUE: exposição de pinturas de Antônio Gu
tierrez

QUANDO: de hoje a 20 de outubro, de terças a 
domingos, das lOh às 17h. Abre hoje, às I7h

ONDE: nas pinacotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°)

anos

Há quase 30 anos, Antônio Gutierrez não expunha em Porto Alegre
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As mostras de Gutierrez, Fonseca e J. Sillero
FOTOS CP MEMÓRIA Depois de 31 anos sem montar uma exposição, o pintor 

I Antônio Gutierrez, conhecido pelo tratamento refinado do 
| pampa gaúcho, inaugura individual nas pinacotecas do Mu

seu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°), 
às 17h. As obras de Gutierrez são de colecionadores e fica
rão no Margs até 20 de outubro. Na Via Livia Galeria de Ar
te (Bordini, 487), a partir das 20h, inaugura-se a exposição 
de pinturas de José Paulo Moreira da Fonseca.

O Espaço Cultural da Cef, Agência Independência (Inde
pendência, 890) apresenta, de hoje a 30 de setembro, coleti
va de pintura e escultura dos artistas plásticos Ilse Postali 
Schmidt e Carlos José Sillero. Os quadros em óleo sobre te
la de Ilse mostram a figura feminina de traços fortes e pele 
morena, enquanto Sillero destaca a figura humana, utilizan
do materiais como bronze, madeira e pedra-sabão.Uma das novas obras de Sillero em exposição
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EXPOSIÇÕES

ANTÔNIO GUTIERREZ
Pinacotecas do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°), às 17h.
Abertura da exposição do pintor, reu
nindo obras sobre o pampa gaúcho. 
Gutierrez estava há 31 anos sem expor 
indivudualmente. As obras expostas 
pertencem a colecionadores, já que 
Gutierrez não guarda seus trabalhos. 
Visitação de terças a domingos, das 
lOh às 17h, até 20 de outubro.
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EXPOSIÇÃO
BECKETT — Mostra fotográfica apresen
ta imagens das principais montagens na
cionais e internacionais de textos do dra
maturgo Samuel Beckett. Na Casa de 
Cultura Mário Quintana (Andradas, 736). 
OLHA 0 PALCO — Exposição coletiva 
de fotos com alguns dos melhores mo
mentos do 2S Porto Alegre Em Cena. No 
Centro Municipal de Cultura (Erico Verís
simo, 307), até 5 de outubro.
DORLI SIGNOR — Cerâmicas, no Espa
ço Oswaldo Aranha da Assembléia Legis
lativa (Praça da Matriz, s/ns).
O MURO — Instalação de Roberto Sch- 
mitt-Prym, no Café Concerto Majestic 
(Andradas, 736), até 29 de setembro. 
NINA ROSA DIAS — Esculturas, no Es
paço Cultural Banespa (Sete de Setem
bro, 1136), até 11 de outubro.
ANTÔNIO GUTIERREZ — Pinturas, nas 
pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°), até 20 de outubro.
SILLERO E ILSE SCHMIDT — Pinturas 
e esculturas, no Espaço Cultural da Cef, 
agência Independência (Independência, 
890), até 30 de setembro.
MOREIRA DA FONSECA — Na Via Livia 
Galeria de Arte (Bordini, 487 - 2Q andar). 
GELSON RADAELLI — Pinturas, no Es
paço Cultural Yázigi Sonilton Alves (Pra
ça Japão, 155), até 26 de setembro.
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EXPOSIÇÃO
OLHA O PALCO — Exposição coletiva 
de fotos com alguns dos melhores mo
mentos do 25 Porto Alegre Em Cena. No 
Centro Municipal de Cultura (Erico Verís
simo, 307), até 5 de outubro.
NINA ROSA DIAS — Esculturas, no Es
paço Cultural Banespa (Sete de Setem
bro, 1136), até 11 de outubro.
ANTÔNIO GUTIERREZ — Pinturas, nas 
pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°), até 20 de outubro.
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ANTÔNIO GUTIERREZ
Pinacotecas do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°).
Exposição de pinturas do artista gaú
cho. Visitação de terças a domingos, 
das lOh às 17h. Até 20 de outubro.
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ANTÔNIO GUTIERREZ — Pinturas, nas 
pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°), até 20 de outubro.
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ANTÔNIO GUTIERREZ — Pinturas, no 
Margs (Praça da Alfândega, s/nB).
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EXPOSIÇÃO
ANTÔNIO GUTIERREZ — Pinturas, nas
pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°), até 20 de outubro.


