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Astrid - Saias Negras. Retrospectiva da pintora, escultora e ceramista Astrid Linsenmayer, 
dentro do projeto Nossos Artistas. De 03/08 a 04/09. No dia 9, a artista estara no auditório 
do museu, às 17h, falando sobre o seu processo artístico com auxílio de vídeos, 
encontro aberto ao público.
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Outro leilão: a Galeria Mosaico feztell de dar água na boca. O que
Astrid o primeiro em reais, com ' 00 pegasManganelli sobre a colonizaçãoNão posso começar minha coluna Lavei-me.posso dizer?

Linsemayer, por sua vez, realizoualemã no RS foi com preto e branco.reclamar do preço do queijo. de seu acervo.
Celina Rangel prova que arte nãoAi, que tentação de fazer piadas.Não há vernissólogo que se MARGS exposição de figuras em

seus
no tem idade. Pioneira de nossas artes, 

individual no
Eram fotos pxb. Belas, por sinal.queijo nemmantenha sem óleo sobre tela que comemorou 

20 anos de pintura.
Vitório Gheno, decorador e 

pintor, escolheu a Agência de Arte 
para mostrar seus jogadores de pólo. 
Sú to. Já Graça Dolores, depois de 

afastada, mostrou só os

A Bolsa de Arte apresentou-nos 
Carlos Carrion de Brito Velho com 
10 pinturas de figuras humanas em 
acrílico sobre tela. O Hotel Umbú 
mostrou as pinturas do abstrato ao 
concreto de Amarina Prado. Cock-

suaorçamento que suporte estes preços. 
Para esquecer da carestia, já 

falando da Galeria do 
Paulina Eiserik deu-nos

inaugurou 
Armazém das Artes.

Ao encerrar, lamento a perda do 
mestre Iberê Camargo.

é verdade: fica uma lacuna em 
arte contemporânea que

começo 
Yázigi.
bela mostra de seus trabalhos, 
recordando o humor judaico com 25 
esculturas. O vemí foi sucesso total. 
Outro dia. o Yázigi comemorou seu 
segundo aniversário 
coletiva e inaugurou uma escultura 
de Xico Stockinger, plantada 
praça Japão. No Espaço da Vera, no 
Juvenil, a exposição do Emani

E chavão
mas
nossa
jamais será preenchida.

Ciro: olhai o preço do queijo, 
Ciro. Comes?

tempos
cavalos, na Galeria Alencastro.

O Restaurante da Via Bordini foi 
palco de leilão de obras em prol das 
crianças deficientes do Educandário 
S. João Batista. Solidariedade

■com uma

na Teimo
Vernissólogobelo exemplo.humana, gente,

♦
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Astrid Linsenmayer, esculturas

A pintora, escultora e ceramista Astrid 
linsenmayer apresenta uma 
retrospectiva do seu trabalho, a partir - 
do dia 3 de agosto, nas Salas Negras do 
MARGS, dentro do projeto Nossos 
Artistas. A figura humana predomina 
nos trabalhos em diversas técnicas: 
acrílicos sobre tela, desenhos, aquarelas, 
cerâmicas, esculturas em madeira com 
cerâmica, cobre.esmaltado e resina de 
poliéster. A apresentação da mostra tem 
a assinatura de Luis Fernando 
Veríssimo que comenta a versatilidade 
criativa da artista:”(...) A escultora 
descobre, a pintora tira do nada, Uma 
lida com a matéria do mundo, outra 
transforma seu mundo interior em 
imagens e texturas, às vezes texturas 
inéditas. Algumas pinturas de Astrid 
continuam como escultura e então dá-se • 
uma invasão, é um mundo rompendo 
no outro, um confronto de 
sensibilidades. Não precisamos torcer 
para que uma Astrid prevaleça sobre a 
outra. O empate é um bom resultado”. 
Curiosamente, há 22 anos, Erico 
Verissimo também apresentou a artista 
no convite de sua exposição no 
MARGS, chamando a atenção para as 
cores das esculturas de cobre batido. Ele 
percebia nos trabalhos daquela época 
uma concisão e uma simplicidade . . 
comparável “aoí melhores estilos 
literários, esses que não tem adjetivos ' 
nem de menos nem de mais”. Astrid 
começou os estudos de arte em 64, sob . 
a orientação de Stockinger, Vasco 
Prado, Porcella, Stori, Scliar, entre 
outros. Cursou módulos de escultura e. 
muralismo em Córdoba, e freqüentou 
aulas de cerâmica e escultura na 
Alemanha (Akademie der Bildende 

-J Kuenste Sturtgart). A
artista participou de 
inúmeras coletivas, no 
Brasil e no exrerior e 
realizou mais de 25 
individuais. A exposição de- 
Astrid Linsenmayer-abre às 
19h de quarta-feira e fica 
em cartaz até o dia 4 de 
setembro. No dia 9 de 
agosto, a artista estará no 

, auditório do museu, às 
17h, falando sobre seu 
processo artístico, com 
auxílio de vídeos, num 
encontro aberto ao público.

I

l II
l
l
l
I

. £-■:



iCo Cfr -^aüAçJq

oi / o? / 3W
| *) c' }̂;
\ PAglaa:-- HxM.^a<-«uA ||
| &« atai 1 *

* . "w~"'T^’ T «t*tvt—rr-**

Carnal:

Individual de Astrid é 

apresentada no Margs
!

A pintora, escultora e ceramista 
Astrid Linsenmayer apresenta 
uma retrospectiva do seu traba
lho, a partir de quarta-feira, dia 
3 de agosto, nas Salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs), dentro do projeto 
Nossos Artistas. A figura humana 
predomina nos trabalhos em di
versas técnicas: acrílicos sobre te
la, desenhos, aquarelas, cerâmi
cas, esculturas em madeira com 
cerâmica, cobre esmaltado e resi
na de poliéster.

A apresentação da mostra tem 
a assinatura de Luis Fernando 
Veríssimo, que comenta a versati
lidade criativa da artista. “A es
cultora descobre, a pintora tira do 
nada. Uma lida com a matéria do 
mundo, outra transforma seu 
mundo interior em imagens e tex
turas, às vezes texturas inéditas. 
Algumas pinturas de Astrid conti
nuam com escultura e então dá-se 
uma invasão, é um mundo rom
pendo no outro, um confronto de 
sensibilidades. Não precisamos 
torcer para uma Astrid prevalecer 
sobre a outra. O empate é um bom 
resultado”.

Astrid começou os estudos de 
arte em 1964, sob a orientação de 
Stockinger, Vasco Prado, Porce-

A figura humana predomina nos trabalhos em diversas técnicas.

11a, Stori, Scliar, entre outros.
Cursou módulos de escultura e 
muralismo em Córdoba, e fre- 
qüentou aulas de cerâmica e es
cultura na Alemanha (Akademie 
der Bildende Kuenste Stuttgart).
A artista participou de inúmeras 
coletivas, no Brasil e no exterior 
e realizou mais de 25 individuais.

A exposição de Astrid Linsen
mayer abre às 19 horas de quarta 
feira e fica em cartaz até o dia 
4 de setembro. No dia 9 de agosto, 
a artista estará no auditório do 
museu, às 17h falando sobre seu 
processo artístico, com auxílio de 
vídeos num encontro aberto ao pú
blico.

A fascinação pela figura humana iL~ /lõsj73hI
Jornal:
Data:_._
Página

u ^umana Predomina nos Astrid Linsenmayer começou seus 
trabalhos em diversas técnicas — estudos de arte em 1964, sob a orien- 
acnlicos sobre tela, desenhos, aqua- tação de Xico Stockinger, Vasco Pra
relas, cerâmicas, esculturas em ma- do, Porcella, Stori, Scliar, entre ou 
deira com cerâmica, co
bre esmaltado e resina de 
poliéster — da retrospec
tiva individual de Astrid 
Linsenmayer que abre 
hoje, às 19h, nas Salas 
Negras do Margs (Praça 
daAlfandêga, s/nQ), den
tro do Projeto Nossos Ar
tistas. Opiniões de Erico 
e Luiz Fernando Veríssi
mo fazem a apresentação 
da exposição, o primeiro 
em texto de 1972, e o se
gundo comentando a ver
satilidade criativa da ar
tista plástica.

fotos cp memória tros. Cursou módulos de 
escultura e muralismo em 
Córdoba, e freqüentou au- 

, ^ las de cerâmica e escul- 
í íf tura na Alemanha. Parti

cipou de várias coletivas 
no Brasil e no exterior e 
realizou mais de 25 indi
viduais. A mostra fica em 
cartaz até o dia 4 de se
tembro. No próximo dia 
9, Astrid estará no audi
tório do museu, às 17h, 
falando sobre seu proces
so artístico, com auxílio

_____________ de vídeos, num encontro
Em mostra no Margs aberto ao público.
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Lisenmayer revive 25 anos 

de carreira em exposição

São
30 obras 
da artista, 
representativas 
das mais 
de duas 
décadas 
de trabalho

tora, aquarelista, ceramista, tendo inclusive 
criado algumas peças em forma de jóia. Expo
sição fica em cartaz até quatro de setembro.

Coletiva em homenagem aos 170 Anos 
da Imigração Alemã reúne grandes no
mes na Galeria da Vera, rua Marquês do 
Herval, 280. Entre eles estão Alice Brüegg- 
mann, Carlos Tenius, João Fahrion, Nel
son Jungbluth e Plínio Bernhardt. Em car
taz até 12 deste mês.

A artista plástica Astrid Lisenmayer inau
gura, às 19h de hoje, exposição retrospectiva 
dos seus 25 anos de carreira, nas Salas Negras 
do Margs. Em destaque, cerca de 30 obras re
presentativas destas duas décadas e meia de 
trabalho. No convite da mostra “25 Anos de 
Trabalho em Modelagem e Pintura”, Astrid 
tem o aval de dois grandes nomes da cultura 
gaúcha; Erico Verissimo, num texto datado de 
1972, e Luis Fernando Verissimo. Artista poli- 
valente, Astrid revelou-se como escultora, pin-

Jornal: __
Daía: o3 / o-g ... / 3V
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ASTRID LINSENMAYER
Salas Negras do Margs <Praça da Alfân
dega, s/n"), às I9h.
Esculturas, desenhos e pinturas sobre a 
figura humana. Até 4 de setembro.
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Série rebanhos
Aquarela sobre tela, 1990, da pintora e escultora Astrid Linsenmayer

Retrospectiva de Astrid
A artista plástica gaúcha revisa 25 anos de 

trabalho em modelagem e pintura, no Margs
Museu de Arte do Rio 

■ ■Grande do Sul inaugura 
hoje em suas Salas Ne-

resina, madeira e tinta acrílica 
sobre tela.

No texto de apresentação do 
convite, o escritor e jornalista 
Luis Fernando Veríssimo com
para as atividades de Astrid co
mo escultora e pintora: “Uma 
lida com a matéria do mundo, 
outra transforma seu mundo 
interior em imagens e textu
ras”. Em seguida conclui: “Não 
precisamos torcer para que uma 
Astrid prevaleça sobre a outra. 
O empate é bom resultado”.

gras uma retrospectiva de escul
turas e pinturas de Astrid Lin
senmayer, dentro do projeto 
Nossos Artistas. São aproxima
damente 30 trabalhos, realiza
dos ao longo dos últimos 25 
anos. Gaúcha de Porto Alegre, 
Astrid estudou com Xico Stoc- 
kinger e Paulo Porcella, combi
nando materiais como argila,

Jornal:
.....O-H- - L...93

Página l i _ A ?
'..2LiL| Data:

ASTRID LINSENMAYER
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Esculturas, desenhos e pinturas sobre a 
figura humana. Até 4 de setembro.
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Galeria Marisa Soibelmann 
dá continuidade ao Clube da 
Terracota, lançando a sua 4: 
edição com uma escultura ex
clusiva de Astrid Lisemayer, 
com tiragem limitada de 30 pe
ças. Massa grès, óxido e esmal
te foram elementos utilizados 
na técnica de elaboração da 
obra. A galeria fica na Rua 
Castro Alves, 101.

Jornal;

°T , Òs~T91f~Data:
Página &Xj
Assunto Li-vAíUcTtc

■ A múltipla e criativa Astrid Linsen- 
mayer, que desde ontem está mostran
do todos os seus trabalhos no Margs, 
é o centro dos brindes de logo mais. 
na Galeria Marisa Soibelmann, fazen
do o lançamento de sua obra "Adáo e 
Eva" para o Clube da Terracota.

Jorna|: -Té**-**.
.. P.H.. ... q? . rm

P^ina ...1 
Assunto o),

>ADÃO E EVA
Galeria Marisa Soibelmann (Castro Al
ves, 101, 221-8975), às I8h30min. 
Escultura exclusiva de Astrid Linsenma- 
yer, no Clube de Terracota. De segunda a 
sexta, das 9h às 12h e das 14h às 19h, e 
sábado, das lOh às 13h.
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ASTRID LINSENMAYER — Trabalhos em * 
modelagem e pintura. Na sala Negras do { 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândeqa s/n9). Até 4 de setembro
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ASTRID LINSENMAYER
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).

Esculturas, desenhos e pinturas sobre a 
figura humana. Até 4 de setembro.
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* ASTRID LINSENMAYER
Sa/as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Esculturas, desenhos e pinturas sobre a 
figura humana. Até domingo.


