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Artists + Printers - Galeria I. Exposição de litografias de 28 
artistas americanos e seus impressores, todos do Instituto 
Tamarindo da Universidade do Novo México. Ate 3.04.
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Matrizes artísticas
Na próxima terça-feira acontece o vemissage da 

exposição Colaboradores — Artistas + 
Impressores, no Margs. A mostra é o resultado do 
trabalho com litogravuras realizado no Instituto 
Tamarind, na Universidade do Novo México, nos 
Estados Unidos. A importância desta exposição se 
mede pelo fato de ter sido inaugurada 
concomitantemente à Bienal de Artes Gráficas do 
Chile, e o bom gosto fica evidenciado pelo belo 
catálogo que, além das obras, inclui uma 
introdução sobre esta arte.
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t Exposição
0 Instituto Cultura] Bra

sileiro Norte-Americano, o 
Consulado Americano, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul e a Associação dos 
Amigos do Margs, promo
vem a exposição “Colabora
ções Artistas + Impresso- 
res”, que será inaugurada 
dia 8, às 19h. no Margs. ,
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L/fos, pinturas e fotos sobre índios do Xingu: a escolher
"Colaborações - Artistas e Im- Verdadeiro catálogo dos avanços às 18h. De caráter didático e do- 

pressores", 49 litogravuras de 28 litográficos realizados no Instituto cumental, é composta de 40 fotos 
artistas, é a mostra que o Margs Tamarind, Novo México, a mostra coloridas, abordando aspectos da 
(Sete de Setembro, 1010), com inau- é fruto da colaboração entre o ins- população heterogênea do Parque 
guração hoje e abrindo à visitação tituto e o Programa Arts America, Indígena do Xingu, 
a partir de amanhã até o dia 3 de do Serviço de Divulgação e Rela- O Projeto Museu Aberto 1994 
abril, de terças a domingos, das 10 ções Culturais dos Estados Unidos, apresenta a individual de Rose Osó- 
às 17h. Esta mostra celebra a par- Nessa mostra estáo trabalhos de rio, na Sala Pedro Weingãrtner, do 
ceria estabelecida entre impressor- Clinton Adams, Joseph Almyda, Margs. Com seis obras em acrílico, 
técnico e artista-criador, dando aos Wulf Barsch, Billy Al Bengstgon, a mostra pode ser vista até o dia 3 
visitantes a oportunidade de des- Tom Berg, Larry Brown, Lovisa Cha- de abril, 
frutar o âmbito e a variedade da se, Roy de Forest, Robert Fichter, 
litografia artística. entre vários outros.

Até 27 de março, das 13h30min 
às 19h, o Museu do Trabalho apre- 

No Brasil, a exposição já es- senta "Arts Acre", seleção de 40 de
teve no Rio de Janeiro e em senhos reproduzidos em serigrafia 
São Paulo, após sua inaugu- numa amostra do desenho india- 
ração em Valparaíso, no Chi- no contemporâneo. Sào trabalhos 
le. Depois de Porto Alegre, a de 20 artistas da comunidade ar- 
mostra segue para Florianó- tística Indiana, 
polis, Fortaleza e Recife. O Espaço Cultural da agência

Brasil-Xingu", fotos do Otávio Rocha, da Caixa Econômi- 
Ricardo ca Estadual, apresenta até o dia 

Mõrschbàcher, é a nova atra- 31a exposição de pinturas de Adria- 
Çào da Sala de Exposições do ne Hemandez. A visitação é no ho- 

‘Costa Brava’, de Clinton Adams, no Margs Theatro São Pedro, que abre rário bancário.

gaúcho
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ZERO HORA - QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 1994

Cerqueira
Lemos

Óleo sobre 
eucatex, sem 
título e sem

Cláudio
Tozzi
A Escada’, 
acrílico sobre 
eucatex, de 
1977

data

itinerantes atracam no Marss
Uma valiosa coleção de pinturas do Chase Manhattan e uma ‘aula’ de litografia são as novas atrações do rrmseu

/K/

EDUARDO VERAS
cita o escritor francês Marcei Proust, autor de Em Busca 
do Tempo Perdido: “Graças à arte, ao invés de se ver um 
umco mundo, o nosso próprio, vêmo-lo multiplicar-se”. 
A gravura é, na própria essência, a arte da multiplica
ção. O artista trabalha sobre uma matriz — de pedra, 
no caso da litografia — e depois imprime quantas cópias 
quiser. A impressão pode ser feita pelo próprio artista ou 
por um artesão-impressor.

Organizada pelo Tamarind Instituí, da Universidade 
do Novo México, Colaborações pretende investigar até 
que ponto o impressor pode valorizar o desenho origi
nal, explorando processos de entalhe, relevo e uso da 
tinta. Esperamos que esta exposição inspire aqueles 
que a visitarem para buscar uma parceria de colabora
ção, ou apenas desfrutar o âmbito e a variedade da 
litografia artística”, diz Marjorie Devon, diretora do 
Tamarind Institut.

uatro linhas amarelas formam o corrimão. Três 
■ ■ retângulos vermelhos, os degraus. Uma inscri-
>^Ção na borda, em letras muito pequenas, confir

ma. eScada. Entre a nova figuração e o abstracionismo 
geométrico, a tela pintada por Cláudio Tozzi em 1977 é 
uma das 33 em exposição a partir de amanhã nas 
Pinacotecas Laterais do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs), em Porto Alegre. Promovida pelo banco 
Chase Manhattan, a mostra Mestres Brasileiros na 
Coleção do Chase reúne algumas obras-primas do abs
tracionismo informal, dos movimentos concreto 
concreto e das correntes geométricas.

Em caráter itinerante, a exposição será apresentada
também na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no_____________________ _____ ___________
Museu de Arte Moderna do Rio e na Fundação Cultu- ^om Berg
ral de Curitiba. O acervo.de artes plásticas do Chase Suwi>' Pair’> gravura em colaboração com Eileen Foti
pode ser colocado entre os mais valiosos do país. Come- ------- ---------------------------------—
çou a ser formado nos anos 60 e hoje inclui pinturas das Hercules Barsotti, a mostra apresenta pinturas dos anos 
décadas de 70 e 80. Há um óleo de Iberê Camargo de Carlos Alberto Cerqueira Lemos e Yolanda
1960, ainda na fase dos carretéis, e um acrílico de Mohalvi, dois óleos sem data. Os nipo-brasileiros na
Glauco Rodrigues datado de maio de 1977. O outro exP°siÇão são Tomie Ohtake, Kazuo Wakabayashi, Ti-
gaúcho na coleção é Glauco Pinto de Moraes com um kashi’ Fukushima e Yutaka Toyota.
010 tríS Me^ioTconografia. ’ MUNDO MÚLTIPLO - O acervo de mestres brasileiros do
Krocii? oCa ív Meireles: am dos representantes Chase não é a única grande atração do Margs nesta
brasileiros na 9 Documenta de Kassel, na Alemanha, é semana. Na Galeria 1, no segundo andar, a exposição
-rr -í?aiS der trabalho "a ,mostra do Chase- colaborações Artistas + Impressores reúne a produção

T♦ ~ FSf°r° 7’ \ 6 3 - recente de 28 Sravadores norte-americanos. FuncS 
realizados em 1983. De Antomo Henrique Amaral e também como uma aula de litografia. O catálogo

e neo-

O QUE: ‘Mestres Brasileiros na Coleção do Chase’ 
33 pinturas de 31 artistas
QUANDO: a partir de amanhã e até 10 de abril das 
lOh às 17h
ONDE: nas Pinacotecas Laterais do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n °)

O QUE: Colaborações Artistas + Impressores’ lito
grafias
QUANDO: de hoje a 3 de abril, das lOh às 17h 
ONDE: na Galeria 1 do Margs

1|
Na compra de qualquer modelo Peugeot você ganha hotel, avião, ingresso 

e locomoção até o autódromo gratuitamente, para ver de perto 
a potência dos motores Peugeot na McLaren. LYONIMPORTANTE: NÃO É SORTEIO ! VOCÊ COMPRA E VAI !PEUGEOT 405 Anita Garlbaldl. 1246 / FONE:(Q51) 341 3700 PFl ir.rm-
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COLABORAÇÕES: ARTISTAS 
+ IMPRESSORES
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfândega,

Trabalho de 28 artistas e impressores do 
Instituto Tamarindo, da Universidade do 
Novo México, como Clinton Adams, 
Tom Berg, Larry Brown e Lovisa Chase! 
entre outros. Até 3 de abril.
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COLABORAÇÕES: ARTISTAS 
+ IMPRESSORES
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°).
Trabalho de 28 artistas e impressores do 
Instituto Tamarindo, da Universidade do 
Novo México, como Clinton Adams, 
Tom Berg, Larry Brown e Lovisa Chase, 
entre outros. Até 3 de abril.
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COLABORAÇÕES: ARTISTAS 
+ IMPRESSORES
Galeria 1 do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°).
Trabalho de 28 artistas e impressores do 
Instituto Tamarindo, da Universidade do 
Novo México, como Clinton Adams, 
Tom Berg, Larry Brown e Lovisa Chase, 
entre outros. Até 3 de abril.
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Margs traz litografia 

do Instituto Tamarind

“Salish Dancers”, de Jaune Smith

A mostra "Colaborações — Artistas e Impressores” abre 
hoje às lOh. à visitação pública no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A mostra celebra a parceria estabelecida entre 
impressor técnieo e artista criador, dando aos visitantes a 
oportunidade de desfrutar o âmbito e a variedade da litografia 
artística. As obras reunidas são como um catálogo dos avan
ços litográficos realizados no Instituto Tamarind. desde a 
sua criação em 1960. Fazem parte da mostra 28 artistas, 
apresentando 49 litografias. A exposição, que já esteve 
Rio e em São Paulo, vem a Porto Alegre com patrocínio do 
Margs. Instituto Cultural Norte-Americano e Consulado 
Americano.
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