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Exposição ( 

produção do
A “Arte Sul 96”, promovida j:

que se faz de arte no Rio Grande 
do Sul? Quem faz? E que jeito 
tem essa arte? Chamados a exibir 

o melhor da sua produção, os artistas gaú
chos mostrariam o quê? Um panorama tão 
pretensioso quanto esta série de perguntas 
será inaugurado hoje, simultaneamente, no 
terceiro andar da Casa de Cultura Mario 
Quintana, no sexto andar do mesmo prédio 
~ “ j Museu de Arte do Rio Grande do Sul

O

e no
(Margs).

A Arte Sul 96 é a maior exposição pro
movida pelo Instituto Estadual de Artes Vi
suais (Ieav) na gestão de José Luiz do 
Amaral, empossado em janeiro do ano pas
sado. E deve se espalhar por todas as áreas 
administradas pelo Ieav (com exceção da 
sala dedicada à exibição permanente de 
acervo do Margs, no segundo andar daque
le prédio). No total, serão cerca de 200 pin
turas, esculturas, objetos, desenhos, gravu- 
ras' fotografias e uma instalação, assinados 
por 130 artistas gaúchos - incluindo

^MemaBangtomandoi^ml^ mra
a exposição coletiva “Arte Sul 96”

5£i2g .
sse .

os que
nasceram no Estado e fazem_ — carreira no
Centro do país, e os que nasceram em ou
tros lugares mas estão radicados no Rio 
Grande.

É como se a gente fizesse uma grande 
fotografia aérea e mapeasse o que vem se 
produzindo no Estado”, compara José Luiz 
do Amaral. Para ajudá-lo na tarefa, o dire
tor do Ieav formou uma comissão de críti
cos, com a participação do poeta Armindo 
Trevisan e da pesquisadora Marilene Pieta, 
entre outros. Pediu a colaboração de pro
fessores dos cursos universitários de artes 
plásticas do Interior do Estado e, por conta 
disso, selecionou artistas de Pelotas, Caxias 
do Sul, Santa Maria e Passo Fundo.

fj-fotógrafoLuiz Eduardo Achutti, selecionado para
ajnqstra, enviou a ecografia de um bebê em gestação

mum-
íanliã.
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Exposição quer mapear 

produção do Rio Grande
ãÜ?-A

A “Arte Sul 96”, promovida pelo Ieav, será inaugurada hoje

O EfáSEf«25S tiKKÍÍ5T3S.T3„£ ísiíss-tsss ssD?eteXSs^u!Tntn eUf ^ ^ Por exemPl0- ““dou um macaquinho dè
pretensioso quanto esta serie de perguntas pelúcia crucificado. O fotógrafo Luiz
sem inaugurado hoje, simultaneamente, no Eduardo Achutti enviou a ecografia de ^m

rceiro andar da Casa de Cultura Mario bebê em gestação. O inglês Michael Chan-
Qumtana, no sexto andar do mesmo prédio man, radicado em Rio Grande três dese-
(Mar^USeU ^ ^ d° Grande d° Sul ^ reaüzados em laboratório fotográfico

A ArtP Sul Q6 p * • - Hel,° Fervenza pregou duas folhas lisas de
Jlfr 1,96J? a ^Ppsiçao pro- papel celofane colorido em uma das pare-
movida pelo Instituto Estadual de Artes Vi- des do Margs. “Ele ficou horas medmdo 
suais (Ieav) na gestão de José Luiz do comparando, corrigindo a altura” sur- 
Aniaral, empossado em janeiro do ano pas- preende-se Amaral 
sado. E deve se espalhar por todas as áreas O diretor do Ieav decidiu incluir na mos- 

° leaV~(C0m exceÇao da tra trabalhos de quatro artistas mortos nos 
nrira n h 1CMda 3 exiblçao Permanente de últimos três anos- Iberê Camargo Ado Ma- 

M3?5; ?° se£undo “í® daclue- lagoli, Milton Kurtz e Vagner Dotto. Dei- 
ti,rac^p0 ü°totaI’serao cfrca de 200 pin- xou de fora alguns poucos - “Não estamos 
S?fntnCU fUraS’ objetos’ desenhos’ gravu- oferecendo uma visão definitiva” - e acre- 
ras, fotografias e uma instalaçao, assinados dita ter se livrado das polêmicas. Em suas 
por 130 artistas gaúchos - incluindo os que edições anteriores, em 1989 e 1993 a Arte

“ C ^ no Sul acendeu ^ “feriu v^<Ldes 
Centro do pais, e os que nasceram em ou- tas protestaram publicamente porcme não
Grande^68 maS eSta° radlcados no Rio haviam sido incluídos (ou porque estavam

“É como se a gen.e fizesse uma grande 
fotografia aerea e mapeasse o que vem se qüila”, suspira Amaral, 
produzindo no Estado”, compara José Luiz 
do Amaral. Para ajudá-lo na tarefa, o dire
tor do Ieav formou uma comissão de críti- 

com a participação do poeta Armindo 
Trevisan e da pesquisadora Marilene Pieta, 
entre outros. Pediu a colaboração de pro
fessores dos cursos universitários de artes 
plásticas do Interior do Estado e, por conta 
disso, selecionou artistas de Pelotas, Caxias 
do Sul, Santa Maria e Passo Fundo.

o coletiva “Arte Sul 96”

SBEif

O QUE: exposição Arte Sul 96 
QUANDO: de hoje a 3 de março, de 
terças a domingos
ONDE: na Casa de Cultura Mario 
Quintana (Andradas, 736) e no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega, s/n°)

cos.

Escultura de Patrício Farias e tela de Ubiratã Bra

Ultima tarefa
levar os prêmios

■ um bebê em gestação

muni-
íanhã.
YL
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Com muita vontade de vencerr gorra e dedicação, as equipes vencedoras conseguiram 
realizar a tarefa mais esperada da supergincana: ganhar os prêmios. Veja só as campeãs: 

(Grupo 1)19 Lugar: Equipe Nada a Ver/Guaraná Nevada. 2° Lugar: EquipinsÔnia 
3° LuSar: fí% Te arremanga/ Cia das Pizzas. (Grupo 2)19 Lugar: Equipe Trolloloucos.

2° Lu9ar: Equipe Ninguém Nos Pegas. 3! Lugar: Equipe Sem Stress.
Além desses vencedores, muitas pessoas ganhar

ardini.
com o

iEM
i 18h.
Io Ro-

SuperGincana. 3.747 kg 
de vestuário, 215 colchões, 975 pares de tênis, 6.417 kg de arroz e feijão foram 

arrecadados e serão distribuídos para o Lar Santo Antônio dos Excepcionais, 
Aldeia Infantil S.O.S., Casa da Criança da Brigada Militar e Hospital da Brigada. 

No ano que vem tem mais. Até lá.

am com a

230),

turma
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Patrocínio: Promoção:

RAYOVAC'le S e Apoio: Organização:BRIGADA
MILITAR5 para ALCALINA

AS ALCALINÍiííSSIMAS R SALTADO ESTADO DQ RiQ GRANDE DO SUL
A FORÇA DA COMUNIDADE
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Confira
ARTE SUL — 0 Instituto Esta
dual de Artes Visuais inaugura 
hoje, às 19h, a mostra “Arte Sul 
96”, apresentando mais de 100 
trabalhos de artistas seleciona
dos. A exposição pode ser confe
rida no 3o e 6o andar da Casa de 
Cultura Mario Quintana (Andra- 
das, 736) e também no Margs, no 
térreo e Io andar.
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EXPOSIÇÕES

ARTE SUL 96
Instituto Estadual de Artes Visuais 
(Andradas, 736 - 3oandar).
Mostra que reúne obras de mais de 

artistas, selecionadas por uma co
missão entre o que se produziu desde a 
Arte Sul 93. A exposição poderá 
visitada no 3o e no 6o andar da Casa de 
Cultura Mario Quintana e no Io andar 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°).
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EXPOSIÇÃO
MUSEU DE TUDO — Coletiva, na Galeria 
Marisa Soibelmann (Castro Alves, 101). 
WALDENY ELIAS — Pinturas, na Galeria 
Marya do Carmo (Casemiro de Abreu, 1412). 
CAMINHO DE SANTIAGO — Fotos e 
poemas, no Sesc (Concórdia, 114), em 
Santa Rosa, até 15 de dezembro. 
EXPOSIÇÃO DOS ANOS 90 — Coletiva, 
na Sala Berta Locatelli, do Margs (Praça 
da Alfândega, s/ns), até 31 de dezembro. 
COLETIVA — No Red Wood Furniture 
(Cristovão Colombo, 1512).
PINTURAS — Coletiva, na Lavoro D’Arte 
(Mostardeiro, 157), até 30 de dezembro. 
MOSTRA ARTE SUL 96 — Na Casa de 
Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). 
OBRAS DE ARTE E TAPETES ORIEN
TAIS — No Hotel Embaixador — Sala 
Montevideo (Jerônimo Coelho, 354). 
SÍLVIA PORTO E ALUNAS — Pinturas, 
no Centro Cultural 25 de Julho (Germano 
Petersen Jr., 250).
DESENHO XADREZ — Mesas e luminá
rias, no restaurante Birra & Pasta (Praia 
de Belas, 1181 — 2e piso).


