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Observações :
Mestres Brasileiros na Coleção do Chase - Pinacotecas. Exposição 
itinerante do acervo de arte brasileira do banco Chase Manhaatan. 
Entre os artistas estão Antônio Bandeira, Wakabaya , 
Fukushima, Tornie Ohtake, Arcângelo Ianelli, Ivan Serpae Ibere

Camargo. Até 10.04. :
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EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO CHASE MANHAATAN

A exposição itinerante "Mestres Brasileiros na Coleção do Cha

se" abre no dia 10, nas Pinacotecas do MARGS. 

banco Chase Manhaatan, formado ao longo dos últimos 30 

templa as diversas tendências e correntes da arte no país. 

mostra e também conservador chefe do MASP, Fábio Magalhães, reuniu 

conjunto representativo da arte brasileira e preocupou-se em reunir 

mes de todos os estados brasileiros, 

drigues, Glauco Pinto de Moraes e Iberê Camargo.

Numa parceria com as instituições públicas, o Chase levará es

sa mesma exposição para o Museu Municipal de Arte-Fundação Cultural 

Curitiba e Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
até o dia 10 de abril.

São 33 telas do acervo do

anos e que con-

0 curador da

um

no-

Dos gaúchos, participam Glauco Ro

de

A mostra pode ser vista

COLABORAÇÕES: ARTISTAS + IMPRESSORES

A exposição "Colaborações: Autistas + Impressores" poderá 

vista a partir do dia 8, na Galeria I do MARGS.
ser 

estarãoNesta mostra,

expostos os trabalhos de 28 artistas e impressores do Instituto Tamarin

do, na Universidade do Novo México, um dos responsáveis pelo 

mento da litografia nos Estados Unidos a partir dos anos 60.
ressurgi-

Nesta mostra, estão trabalhos de Clinton Adams, Joseph Almyda,

Wulf Barsch, Billy Al Bengston, Tom Berg, Larry Brown, Lovisa Chase, Roy 

de Forest, Robert Fichter, entre vários outros. Numa promoção do Consu- 

ICBNA, MARGS e AAMARGS, a exposição pode ser vistalado Americano, USIS, 

até o dia 3 de abril, 

ça da Alfândega, s/nQ.
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul fica na Pra-

2272311 e 221-8456 ramal 29
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Inauguração
Os drinques de amanhã, no Margs, são para inaugurar a 

exposição Mestres Brasileiros, mostrando 33 telas do valio
so acervo do Banco Chase Manhattan, fazendo um painel 
da arte brasileira nos últimos 30 anos. Glauco Rodrigues es
tá entre os gaúchos selecionados pelo curador Fábio Maga
lhães.
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Reproduções/ZH

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

Cerqueira
Lemos

Óleo sobre 
eucatex, sem 
título e sem 

data

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

1

EDUARDO VERAS cita o escritor francês Marcei Proust, autor de Em Busca 
do Tempo Perdido: “Graças à arte, ao invés de se ver um 
único 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 Institut, 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- 
ada. 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 e neo- 
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
ral de Curitiba. O acervo de artes plásticas do Chase 
pode ser colocado entre os mais valiosos do país. Come
çou a ser formado nos anos 60 e hoje inclui pinturas das 
décadas de 70 e 80. Há um óleo de Iberê Camargo de 
1960, ainda na fase dos carretéis, e um acrílico de 
Glauco Rodrigues datado de maio de 1977. O outro 
gaúcho na coleção é Glauco Pinto de Moraes, com um 
óleo da série Mecano-Iconografia.

O carioca Cildo Meireles, um dos representantes 
brasileiros na 9 a Documenta de Kassel, na Alemanha, é 
o único com mais de um trabalho na mostra do Chase. 
São três acrílicos sobre tela — Fósforo 1, 2 e 3 — 
realizados em 1983. De Antônio Henrique Amaral e

Tom Berg
■Sunny Pair, gravura em colaboração com Eileen Foti

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

Hercules Barsotti, a mostra apresenta pinturas dos anos 
60. De Carlos Alberto Cerqueira Lemos e Yolanda 
Mohalvi, dois óleos sem data. Os nipo-brasileiros na 
exposição são Tomie Ohtake, Kazuo Wakabayashi, Ti- 
kashi, Fukushima e Yutaka Toyota.

MUNDO MÚLTIPLO — O acervo de mestres brasileiros do 
Chase não é a única grande atração do Margs nesta 
semana. Na Galeria 1, no segundo andar, a exposição 
Colaborações Artistas + Impressores reúne a produção 
recente de 28 gravadores norte-americanos. Funciona 
também como uma aula de litografia. O catálogo

O QUE: ‘Colaborações Artistas + Impressores’, lito
grafias
QUANDO: de hoje a 3 de abril, das lOh às 17h 
ONDE: na Galeria 1 do Margs
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Obra de Aluísio Carvão
/ Arte nacional em 

exposição no Margs
Quadros do acervo do Banco Cha

se Manhattan estão em exposição a 
partir de hoje. São 33 obras que fa
zem parte da mostra itinerante "Mes
tres Brasileiros na Coleção do Cha
se", que está nas Pinacotecas do 
Margs (Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul - Praça da Alfândega, s/n9).

O curador de "Mestres...", Fábio 
Magalhães, reuniu um conjunto re
presentativo da arte brasileira. As 
obras abrangem diversas tendências 
e correntes das artes plásticas do 
país. O acervo do Chase Manhattan 
vem sendo cultivado há 30 anos, des
de que o banco chegou ao Brasil.

Vários estados brasileiros estão 
representados na exposição. Glau
co Pinto de Moraes, Glauco Rodri
gues e Iberê Camargo formam o ti
me gaúcho. Dentre os diferentes mo
vimentos artísticos, a mostra traz 
abstracionistas informais (Antônio 
Bandeira, Di Prete, Wakabayashi, 
Fukushima, Tomie Ohtake e Yolan- 
da Mohalyi), concretistas, neocon- 
cretistas e seguidores das correntes 
geométricas. Entre eles estão Saci- 
lotto, Hércules Barsotti, Samson Fle- 
xor, Maria Leontina, Arcângelo Ia- 
nelli e Ivan Serpa.

"Mestres Brasileiros na Coleção 
do Chase" permanece em Porto Ale
gre até o dia 10 de abril. ✓



r.ve-*.--' |rt>\1<Ps^

li., o 3 9f_.
: Pâ.:. . a:„A 3

h 2tw<V*‘
I■;

<L\ P&Cfé. _ !:

MESTRES BRASILEIROS NA 
COLEÇÃO DO CHASE
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Mostra itinerante, com 33 telas do acervo 
do banco Chase Manhatan. Trabalhos de 
artistas como Iberê Camargo, Glauco Ro
drigues e Glauco Pinto de Moraes. Até 10 
de abril.
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MESTRES BRASILEIROS NA COLEÇÃO 
DO CHASE — Mostra de 33 telas do acer
vo do Banco Chase Manhattan, nas Pinaco
tecas do Margs (Praça da Alfândega, s/n9). 
Até o dia 10 de abril.
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^ Exposição no MARGS
A exfws^ao i,|neran,e "Mestres Brasileiros na 

Co^çao do Chase poderá ser apreciada nas
São33tllaSd° MARGS a,é 0 dia 10 de abril
tan fd° aC,erV° d0 banco Chase Ma^at- 
tan, formado ao longo dos últimos 30 anos esrrr4fsassrcias*“™"-mostra e tam-
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MESTRES BRASILEIROS DO CHASE —
Telas do Banco Chase Manhattan. No Margs 
(Praça da Alfândega). Até 10 de abril.
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MESTRES BRASILEIROS NA 
COLEÇÃO DO CHASE
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n °).
Mostra itinerante, com 33 telas do acervo 
do banco Chase Manhatan. Trabalhos de 
artistas como Iberê Camargo, Glauco Ro
drigues e Glauco Pinto de Moraes. Até 10 
de abril.


