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Waldeni Elias é a grande novidade 
nas artes plásticas. Não que ele não 
«eja conhecido. E’, até, muito conheci
do do nosso público. Mas o novo é sua 
próxima exposição, dia 5 de agosto, no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, lá nos altos do Teatro São Pedro.

Sua nova fase apresenta mulhe- 
res-meninas, tendo ao fundo paisagens 
indefinidas. A pureza nas expressões 
femininas é que, à primeira vista, po
de espantar os que conhecem Elias. 
Nada daquela agressividade com -rela
ção ao feminino. Elias — vocês vão 
ver — está numa fase toda especial:

E enquanto o dia õ de agosto não 
chega, a grande pedida — no terreno 
das artes plásticas — é, ainda, dar um 
pulo no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul.

Lá se encontra, até o fim dêste 
tnés, a mostra coletiva de arte con
temporânea do Japão. O abstrato é a 
tendência dominante. Vale a pena e- 
xaminar os trabglhos, poucos mas se- 

. lhecionados. dos artistas orientais. Há 
um certo desnível, muito normal em 
mostras coletivas. Mas também ex.s-

f

tem trabalhos excelentes, como o que 
ilustra esta coluna: TRANSFIGURA- 
TION, escultura em madeira, realizada 
em 1967. de autoria de Hirano. O ar-

E’ nascidotista também é gravador, 
em Kioto, em 1931. Graduou-se no Co
légio Municipal de Arte de Kioto, no 
Departamento de Escultura, em 1953. 
Realizou várias exposições no Japao e 
suas obras estão em coleções naquele 
pais de 11 i nino.

-
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«O vento conversava com as árvores. Depois de ligeiras pausas, soprava 
com mais força pelos leques abertos. Todo o coqueiral farfalhava. Era 
uma polifonia». — Raul Bopp escrevendo sobre suas viagens, à pág. 3

r

*

W. ELIAS - "INFÂNCIA E VENDA" - ÓLEO SOBRE TELA, 1969

-

Esse conhecido pintor rio-grandense voltará 
a expor a 5 de agosto entrante, 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
altos do Teatro São Pedro

/
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artes plásticas
* A Galeria Pancetti conti

nua apresentando a mos
tra coletiva a que comparecem 
trabalhos de Malagoli, Magliani, 
Alice Soares, Alice Bmeggmann, 
Roberto Fabian, Beatriz Schorr 
e Soriano.

4 :

* Dia 5 de agosto foi a da
ta escolhida para a aber

tura da mostra dos últimos tra
balhos de um artista já consa
grado entre nós. Waldeni Elias 
exporá no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, nos altos do Tea
tro São Pedro. Mulheres — me
ninas com um fundo de paisa
gens indefinidas se constituem 
na temática central. Quem já 
viu as obras assegura que “a pu
reza nas expressões femininas é 
que, à primeira vista, pode es
pantar os que conhecem Elias. 
Nada daquela agressividade com 
relação ao feminino. Elias — 
vocês vão ver está numa fase 
tóda especial”.

f

* O gaúcho Iberê Camargo 
recebeu convite oficial da 

direção da X Bienal de São 
Paulo para participar da Sala 
Especial Etapas. Iberê desenvol
ve atualmente entre nós intensa 
atividade, nela incluída um cur- 
só especial de pintura para os 
detentos da Penitenciaria Esta
dual.

«Infância 
e campo» 
de W. Elia;

* 1 • *
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Roteiro
IXPOSIÇOIS

MARIA DEL MAR RABA- 
D AN, na Galeria do ICBNA. 
(Ed. União, 12o andar),

W. ELIAS, no Museu de 
Arte. (Altos do teatro São 
Pedro),

MAUL1AN1. na Galeria 
Leopoldina (hall tío Teatro i 
Leopoldina).

RAUL lí AUDI na (tale* J 
ria Carraro. (l.o andar do 
Hotel Carraro), na Av. O- 
tãvio Rocha.

RAQUEL, na Galeria Pan- 
cetti (Casa das Molduras).

ACEKVU ÜA GALERIA j 
RUBEM BERTA - Expo- j 
sição no Edifício da Rádio I 
Farroupilha no Morro San- j 
ta Teresa.

INAUGURAÇÕES
SUELY- ANNA KELLING 

na Galeiía do Instituto dos 
Arquitetos do 
às 19 horas.

hoje,Brasu

GALERIAS
CARRARO (Av. Otávio Ro

cha, 236, l.o and. Fone 4-5010)
— O’leos de Raul Daut. — 
Horário comercial.

CLUBE DE CULTURA 
(Rua Ramiro Barcelos, 1853)
— Pinturas de Edgar Koetz. 
Das 18 às 22 horas.

ICBNA (Av. Borges de Me- 
fonedeiros, 261, 2.o andar,

4-50-00 — Pinturas de Maria 
Del Mar — Das 9 às 22 ho
ras.

MARGS (Teatro São Pedro, 
l.o andar, fone 4-4130) — Pin
turas de W. Elias. Da* 14 
às 18 horas.

;
MONDRIAN (Av. 24 de Ou

tubro, 540). Desenhos e gra
vuras de Renato Luiz. Horá
rio comercial.

PANCETTT (Rua dos An- 
oradas, 1568, l.o and.) — Pin
turas e gravuras de Raquel. 
— Horário comercial.
f f í
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* A exposição dos mais recentes óleos de 
Waldeni Elias, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro), 
é a grande pedida na senrana de artes plás
ticas. A inauguração será na quinta-feira, dia 
7. com um coquetel aos amigos e convidados 
do artista, um dos melhores aqui do Sul.

A mudança iva temática de Elias é gradual. 
M#s sua fase de hoje em dia é muito diferen
te das anteriores, lá por volta de 1963-65. A- 
gora o feminino aparece como um ser puro, 
juvenil, tendo ao fundo o campo gaúcho des
pojado. Aliás, Elias tende a simplificar cada 
vez mais suas formas.

5}t Um dia antes, lia quarta-feira, dia 6, 
inauguração de uma mostra de litografias 

em còr de Luís Brasil, jovem valor de 
sas artes plásticas, integrante do Atelier Li

vre de Danúbio Gonçalves. O local será a Ga
leria Lecpoldina (Av. Independência, 925, no 
saguão do teatro). O vernissage inicia às 19h 
30min.

. * E, no mais, o acontecimento que movimen
ta as artes plásticas daqui, do Brasil e do 

mundo: a X Bienal de São Paulo, a inaugu
rar-se em setembro. '

O boicote internacional, lançado em Pa
ris, extendeu-se rapidamente aos Estados U- 
nidos, Bélgica e outros países da Europa e 
América Latina (como o México).

Aqui em Pôrto Alegre foi a vez de Fran
cisco Stockinger, nosso escultor, recusar o con
vite para participar de uma sala especial da 
X Bienal. O ambiente é confuso. Uns são T OTJ 
contra, outros defendem a Bienal. Com quer 
está -a razão? — RG.

::
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nos-

Elias estará quin
ta-feira no Mu
seu de Arte (al- 
L s do Teatro São 
Pedro )
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ELIAS HOJE NO MUSEU DE ARTE DO RGS •r.r
--.i.fi-ars --3sx~* <C5.-K,: rat ^ c conhecidQ ~\~^v ■r* *— . , „ v, . artista Plástico local Waldenl Elias volta a exDor 

r £, desí* noiV (WMOmin), seus mais recentes trabalhos’ 
C locai e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul ali nns aitn« 

tro ®ao, Pedro. Serão vinte e dois óleos, cuja temática pode 
ser denominada de fase pastoral-missioneira, onde Elias nroieta figuras de marcante lirismo e suavidade. Sôbre a arte^m íeral
Sm^pf-V T°do,plntor é tembém prísioSo dí seu próprfo 
tempo. Prisioneiro do seu povo, do seu satélite, do sen sol 

sua galáxia”. <7 .
io ‘V‘
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ELIAS E SUA PINTURA
Elias êsse pintor da Fronteira, aqui está no Museu de Aite 

do Rio Grande do Sul com sua atualidade plástica Temos se
guido o itinerário dêsse artista e notamos quanto ele e coerente 
1 fiel a si mesmo, em todas as suas peripécias. Com sua figura 
e psiquè de substratum árabe e arte enraizada na Campanha e 
sua alma lírica, ei-lo numa panorâmica de vinte e oito pmturas 
a óleo. em tôda a sua maneira e autenticidade. Com um figuia 
tivismo sintético, pessoal e delineando a realidade num cahgra- 

cromatismo peculiar, sua teniatica esta aQui 
ciclos gostosos, como o do pastoralismo mis- 

ciclo da infância e suas ambiên-
fismo próprio e num 
representada por 
sioneiro, o ciclo da fronteira, o 
cias e 0 ciclo dos interiores com frutas. „ .

O seu autoretrato em vermelho, tirando a aparência anecio- 
tica irreverente, é um labor apreciável na plasmagem do periu 

, tratamento dos detalhes característicos. ,
Artista dos pássaros, aqui esta no mundo nos lamDeios e 

com evocacões de seu labor e o encanto das fazendas, ora na 
prateleiras/ora numa toalha batida pelo vento, como no melhoi 
cinema italiano. É o remanso do paisagismo campestre^ Sao os 
lanígeros É o horizonte de contemplação do Pampa Se o cali 
grafísmo é simples, seu colorido também é plano e deixa de la- 
do os segredos da luz e sombra e da perspectiva. E a evocaçao 
da infância. É seu mundo feminino. São suas naturezas moi
tas.

e 110

despoiamento da forma vigoroso, projeta seu lirismo 
demanda da comunicabilidade que conse-

__- Com um 
plástico e humano, em 
gue.

Já o tivemos em retratos obsedantes e síntese
ouitetural de grandes quadraturas. Aqui o temos numa s^ue^ 
conipósita em aue só não encontramos seus passaros. sendo os 
lanígeros em formas difluentes, quais as visões do homem nos
Sltl°Arti?taeSque tem experiência e poder de expressão, Elias já 
se nos afirmou no desenho e gravurismo e na pintura tem va 
riado, mas sempre constante consigo e sua e se^n
humano e existencial, do onirismo veemente ao bucolismo o elai 
de infância os mais singelos.
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Os óleos de Waldeni Elias estão

artes
. . . , - no Museu

cie Arte do Rio Grande do Sul (altos do Tea
tro São Pedro).

O que significa isto, no panorama de nos
sas artes plásticas?

Significa que o público tem. , a oportuni
dade de apreciar naquele local, diariamente, 
uma mostra com os mais recentes trabVhos 
déste importante artista gaúcho, 
mática feminina em traços suaves

com s a te- 
e juvenis.

----
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artes plásticas >•

mas Yázigi, promoverá uma exposição com as 
figuras de bronze, ferro e madeira de Stockin- 
ger.

A novidade na semana que vem, no setor 
das artes plásticas, é a inauguração de ama- 

nnhã, segunda-feira, na Galeria do Instituto 
""Cultural Brasileiro-Norte-americano (edificio 

União. 12.o andar): as gravuras e pinturas do 
artista uruguaio Carlos Kis.

Kis nasceu em Montevidéu. Estudou arqui
tetura e especializou-se em desenho no Insti
tuto de Professores de Ártigas. Fixou, poste
riormente, residência em São Paulo, onde tra
balha com o decorador Terri Delia Stufa. Já 
expôs em diversos países do mundo. Atualmen
te. seus trabalhos podem ser vistos na Iugos
lávia, Esta mostra da Galeria do ICBNA fica
rá aberta à visitação pública de amanha até 
dia 28.

Dia 25. segunda-feira que vem, cérca de 
vinte trabalhos do conhecido artista radicado 
entre nós estarão na Galeria Portinari (Rua 
dos Andradas, 1580, lO.o andar). Os guerreiros, 
amazonas, cavaleiros e touros de Xico estarão 
presentes nesta mostra.

i1
I óleos de Waldeni Elias — A nova fase do 
■artista gaúcho, no Museu de Arte do Rio
• Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro).
* Litografias de Luís Brasil — Uma amos

tra do valor do jovem plástico local, na Ga
leria Leopoldina (sagão do teatro, à Av. Inde-

MOSTRAS ABERTAS:

...

—oOo—

pendência, 925).
Exposição coletiva, na Galeria Pancetti

E Francisco Stockinger está comemorando 
seus 50 anos de existência. Para assinalar esta 
data, a Galeria Portinari, do Instituto de Idio- tRua dos Andradas, 1568, l.o andar). — RG.

uru- \O artista
guaio Carlos Kis
amanhã na Gale
ria do Cultural
B rasileiro-N orte-a-
mèricano.
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