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MHiKlOUiO
Instalação sintetizando artes plasticas, musica e fotografia

Ml
Fotografia IR^NA SANTOS

Artes Plasticas MAIA jXíjíNA BAARaTÜ

üiusica VALARIA VANTURINI

Ml
Ml Atores/modelos
4

JAIttiA HAT IN AC AS

LILA VIAIRA

PATtíIC IA C AC ATO 

AANATO GALPÃO

mUSAU DA ARTA DO RIO G-R AN DA DO SUL
"Ml

Salas Negras

de 31 de inaio a 26 de junho de 1988
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"Noii3 essayons de cominuniquer mais nulle communi- 
cation entre nous ne pourra supprimer une diffe - 
rence premiere. Si vous raourez 
qui meurs."

*

■% c'est nes pas moi

GEORGES BATAILLE

SOLILOwUIO. Monólogo patético do homem irremediavelmente 
solitário. Do nascimento á morte. Passando pelo sono e pelos orga£ 

. Alem dos prazeres do corpo, das múltiplas alegrias, da dor : 
coisas essenciais não podem ser partilhadas.

Cada momento é observado pelo lado de fora, pelo outro 
Parceiro, a força isolado e transformado em

mos
as

de cada um de nos. 
voyeur.

*

Essa nossa maneira tem mergulhos obscenos em zonas desco
nhecidas. Preservadas egoistamente. Zona3 encantadas onde nos encon 
tramos. Em monólogos restritos. Escondidos.

Gestos atemporais, cansados, sào milenarmente repetidos . 
Recontados nas reflexões de Narciso. Na solidão da Danae empapada de 
chuva. Nas lembranças de Tirésias. Na dança da Aracne. No sorriso da 

Leda,

Os mitos, na cultura dos povos, tem sido um veículo popular 
para expressar os dramas interiores, arquetipieos de cada^pessoa. As 
relações constantes entre os homens, as emoçoes e as paixões comuns 
e recorrentes séculos afora.

Não e de admirar que ainda hoje as historias^dos distan - 
tes gregos nos toquem tão de perto. Tempo e espaço , séculos de dis
tância não são suficientes para enfraquecer os relatos que ainda con 
tinuam contando nossas sagas particulares.

A constatação da atualidade das mitologias antigas, arrai
gadas no nosso inconsciente, transplantadas para o nosso contexto , 
moveram a pesquisa e o trabalho apresentada em SOLILOqiUIO;

& uma releitura de alguns mitos da Greoia Antiga, revis - 
tos através da otica das nossas dolorosas solidões.

*

*
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRAfSDE DO SUL

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está situado na Praça
^ ^ 0 0 o

da Alfandega, coraçao da capital gaúcha. Seu prédio, com 5.100m
' / r * n
arèa construida de notável mérito arquitetônico,

1913 para sediar a Delegaaia Fiscal da Receita Federal. Juntamente
* / 

com 0 prédio dos antigos Correios e Telégrafos,

do da antiga "Porta da Cidade", junto ao Cais do Porto. Desde 1978 ,

este imponente prédio é a sede do Museu de Arte do Rio Grande

Sul, abrigando o mais numeroso e importante acervo artístico do Es -

tado.

de

foi edificado em

forma 0 pano de fun

do

0 MARGS constitui-se hoje em um importante equipamento da

educaçao nao formal e permanente, alem de polo vitalizador do fazer
* * 

artistico da comunidade gaúcha*

0 MARGS tem buscado a ampliação do contato Comunidade/Museu 

no que diz respeito a sua área de irradiação geográfica 

mento das várias faixas etárias e segmentos socio-economicos.

As atividades desenvolvidas pelo Museu vão desde a musica , 

com o PROJETO MUSICA NO MUSEU, passando pelas áreas de documentação, 

acervo e pesquisa até o PROJETO MUSEU EXTRAMUHOS que leva a outros 

firmados da Federaçao a produção de artistas gaúchos.

A dinamização das atividades do Museu reflete-se em todas as

suas açoes. Hoje 0 MARGS possui uma visitação mensal que atinge
/

media de lo.ooo pessoas.

0 Museu está a disposição do publico de terças feiras a do

mingos, das lo as 17horas.

e ao atingi-
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DESCRIÇÃO DO TRABALHO

SOLILQ^UIO propoe a integração de três tipos diferentes de

trabalho:

a) exposição de doze transparências fotográficas, em forma 

to 70 x 70 cm, apresentando uma releitura de eenas tiradas da mitol£ 

gia greco-romana. As cenas foram montadas eofotografadas em estúdio 

e contaram com a participação de quatro atores de teatro.

As transparências serão colocadas suspensas do teto e de 

maneira a permitir vislumbrar através delas a instalação montada no 

centro da sala.

b) ambiente planejado para as Salas Negras do MARGS. Será 

montado com estruturas metálicas forradas com tecido branco e semi- 

transparente. Esta instalação com l,95m de altura terá forma trian

gular . 0 chão em seu interior será forrado com plástico vermelho . 

Dentro do triângulo estara montado um cenário, imitando uma sala de 

estar e com os seguintes objetos:

- ura coração: objeto tridimensional de cetim vermelho , 

com lm x 46cm , que ficará suspenso do teto.

- uma mesa com ura gravador

- um aparelho de televisor ligado

- um manequim

- um divã

-i.um vaso com flores

0 ambiente, bem como as fotografias será iluminado exclusi

vamente com luz vermelha.

c) uma musica incidental composta especialmente para este 

trabalho e acsm duração aproximada de uma hora. Trabalho experimental 

de pesquisa de som, será gravada em estúdio, reproduzindo sons da na

tureza e sons urbanos. Esta musica só será ouvida no recinto onde

tiver montada a instalaçao. Ainda serão criadas condiçoes
/

publico visitante possa participar do trabalho, 

sarao a ser ouvidos junto com a peça musical que estara sendo executada.

4

«0

es-

para que o

criando sons que pas-

"0
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SALAS NEGRAS - iVLARGS
are a.

J
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SOLILOqUIO - Instalação

- estruturas metalicas de l,95m x lm
- tecido branco semitransparente forrando as 

estruturas
- chão forrado de plástico vermelho
- OBJ.ET OS:

1. Coraçao: objeto tridimensional de cetim 
vermelho de lm x o,45m x o,25m

2. Mesa com equipamento de som
3. TY preto e branco ligada
4. Manequim
5. Divã

6. Vaso com flores*
7. Painéis de patrocinadores

Jê

«#

•#

Convenções:
transparência 70cm x 70cm 

S caixa de som 
o microfone 
A estetoscopio

aOSSD BB ilSTE J>0

ACERVO FIXO
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MATJiRIAL PROMOCIONAL

-»
CATÁLOGO

Formato: caixa de papelão em papel Supremo 350gr nas cores
preto e vermelho.

Dimensões : 15cm x 15cm x lcm

1
Cada caixa acondicionara as doze fotografias impressas 

off-set, sobre papel couche l80gr e em formato 14cm x 14cm.
Um texto explicativo e a ficha técnica do trabalho acompa- 

nharao cada caixa. Serão impressos em off-set em papel Superbond 75gr 

Tiragem : 500 exemplares.

em

41

■#

CARTAZ

Formato 32cm x 46cm, Impresso em serigrafia, nas cores pre_ 
to e vermelho sobre fundo branco, em papel couche lÔOgr.

Tiragem : 300 exemplares

Convite41
41 Formato llcm x 15cm, impresso em preto sobre papel branco. 

Na face, reproduz o cartaz e no verso traz impressos os nomes dos pa
trocinadores.

-4
4§

0UTD00R41
Serão espalhados 10 outdoors por Porto Alegre. Impressos 

em uma cor, conforme o modelo abaixo

41
41
4*

Apoio:
apresenta:

mmmmo•m
•m
•m

no MARGS 31 de maio a 26 de junho Salas Negras

-a
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JAIME RATIMECAS * ULAVIBRA.. 

PATRÍCIA CECATO • RENATO CAMRftO
DE 31 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 1988

SALAS NEGRAS • PRAÇA DA ALFÂNDEGA • PORTO ALEGRE
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

«*»
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CUSTO DO TRABALHO

1) Montagem da instalação

1.1, Transparências fotográficas preto e branco 

em formato 70cm x 70cm Crz 100.000,00

1.2. Montagem do ambiente no centro da sala

Crz 50.000,00

1.3. Pesquisa e gravaçao da musica incidental

Crz 100.000,00

Total da montagem da instalação - Crz 250*000.00

• • • •

• • • •

2) Catalogos - 500 exemplares

Crz 150.000,00• • • •

3) Cartazes - 300 exémplares
Crz 50.000,00

4) Convites - 300 exemplares, (ja obtidos através do 

MARG-S )

• • • •

-4

5) Outdoors - 10 espalhados por toda Porto Alegre

Crz 50.000,00• • • •

-4

TOTAL de custos Crz 500.000,00 

divididos em 10 quotas de 

Crz 50.000,00

-4
-4
■4
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JAIME ROTMECAS • UEAVIEKA. 

MTRiQA CECÂTO ■ RENATO CAMFftO
DE 31 DE MAIO A 26 DE JÜNHO DE 1968

SALAS NEGRAS • PRAÇA DA ALFÂNDEGA • PORTO ALEGRE
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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CUREICULUM VITAIS

ANA AMÁLIA MENA BARRETO

Atividades de formação:

o Curso de Teatro e Artes Plasticas - Hanna Hight 
School - OHIO - USA

. Curso d® Criatividade - Atelier Livre da Prefeitu^. 
ra de Porto Alegre

o Ingresso no Curso do Comunicação Social - Publi
cidade e Propaganda - PUCRS

. Oficina de Gravura - Ateiier Livre da Prefeitura 
de Porto Alegre - 240 h/A

• Ingresso no Curso de Artes Plásticas - UFRGS

. Curso de Arte e Educação com Estagio na Escolinha 
ds Artes da UFRGS - 100 horas/aula

-i 1976

1977

1979

1981

1984

1985

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

. Kzercicio de atividade de Arte-finalista 
Propaganda

• Participação na I Jornada Gaúcha de

1979
na Simbolo

1982
Ps icornotricidade

1983 > Participação na criação da OFICINA INFANTIL 
tolA, ministrando aulas semanais do arte até 1986

• Produção de cenário

LA COL-

Jê 1985
e cartazes para a montagem 

peça infantil OS SALTIüüBaNuOs, do grupo Passanao & 
Mmgua

. ministrou Curso de Técnicas do Tingimento e Batik- 
Faculdade de Ciências e Educação de Criciúma - SC - 
40 horas/aula

• p^rticipaçao em Seminário de Artes Plasticas 
maçao Profissional - FUNARTE - UFRGS

•Participação na Coletiva STRUKTURAS - 
rao de Santo Ângelo - Instituto de Artes -

• Direção de Arte 
deo Produções

da

1986

e For-

Pinacoteca Ba 
UFRGS

1987
para VIDEOS PUBLICITÁRIOS da RBS Vi

•*>

. Realização VIDEO-ARTE ARMAR-AÇÃO

. Criação do logotipo SOMAVIDEO PRODUÇÕES 

. Curso de VIDEO ARTE (Simone Michelin) 
Artes - UFRGS

LTDA 
-Institudo de

mm Jlí

-#

«*»
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CURRICULUM VXTAE

IRENE DE FIGUEIREDO SANTOS, natural do Porto Alegre,RS 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
. Curso de Formação d© Professor Primário - Institu
to de Educação General Flores da Cunha - P.Alegre

. Curso de licenciatura em História - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre

o Curso de Fotomecãnica © Seleção de Cores - Facul
dade de Meios de Comunicação Social - Pontificia U- 
niversidad© Católica do Rio Grande do Sul

. Curso de Extensão Universitária sobr© Utilização 

do Recursos Audiovisuais - UFRGS

. Curso sobr© Utilização do Audiovisual na Empresa- 
Pundação Educacional Pe. Landell de Moura - P.Alegre

« Curso d© Audiovisual no Treinamento de Pessoal ~ 
Associação Brasileira de 'Treinamento 
. Participação na OFICINA DE AUDIOVISUAL - XI Festi
val de Inverno de Belo Horizonte e Ouro Preto - Uni
versidade Federal de Minas Gerais

a Curso de Extensão Universitária sobre a Estrutura 
da Mensagem Audiovisual Didática - PUCRS

1962/1966

1367/1971

*974

•<§

1975

1976

1977

Jê 1978

*4
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
- Inicio de atividades em laboratório de Fotolito - 
grafia - Banco do Estado do Rio Grande do Sul

- Produção, fotografia e montagem de audiovisuais pa 

ra treinamento de pessoal - Banrisul

- Preraiaçao no Concurso Cidade d© Porto Alegre - 
tegoria Arte Fotográfica - Prefeitura Municipal de 
Poíto Alegre

- Premiaçáo no Concurso CENA BRASILEIRA - Editora \ 
Brasiliense e Fotoptica - são Paulo

- Crganização^do LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS, fir
ma de prestação de serviços de fotografia.

- Participação na mostra ESPAÇO HABITADO, promovi
da pelo IAB/Brasilia, no 102 Congresso Brasileiro 
de Arquitetos.

- Participaçao na mostra coletiva d© fotografia NOS
SA GENTE - inauguração da Galeria de Fotografia da 
FUNARTE - Rio d© Janeiro

- Premiaçao na 12 Mostra Bienal de Fotografia Ecologica

1973

1976/1979

1977 ca-

1979

-m

*m

mm
mm

mm
mm
mm



promovida pela Secretaria do Meio Àmbiente do RGS.

• Participação na mostra Arte e Ciência na Educa - 
ção, promovida pela Secretaria de Educação RGS

- Participação, como fotógrafa, na equipe de pes - 
quisa sobre Arquitetura da Imigração Italiana no 
Rio Grand© do Sul, patrocinada pela Fundação Gio - 
vanni Agnelli/Fiat de Turim

- Participação na I Mostra Livre de Slides do Eu - 
cleo de Fotografia da Funarte
. Participação no Salão Nacional de Arte Fotogra - 
fica promovido pela Secretaria de Educação e Cultu 
ra de Aracaju - SERGIPE

- Participação na II Mostra Bienal de Fotografia E 
cologica - Porto Alegre
- Mostra fotográfica sobre Arquitetura da Imigração 
Italiana no RGS, patrocinada pela Fundação Giovanni 
Agnelli/Fiat, em Porto Alegre? Caxias e demais ci - 
dades da zona colonial italiana.

1980

1981

Menção Honrosa na categoria profissional na I Mos

tra Nacional de Fotografia sobre Aleitamento mater 
no, promovida pela Secretaria de Saude do RGS

. Fotografias do livro Arquitetura da Imigração I- 
taliana no RGS , do arquiteto J.Posenatto - Funda
ção G.Agnelli/FIAT

• Participação na Mostra da Fotografia Contemporâ

nea - Havana,CUBA

- Transformação do LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS em 

firma individual 30b o nome de fantasia de Em Foto 
Produções Visuais

- Fotos da exposição ANTONIO PRADO - PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO, dos arquitetos Maturino Luz e Paulo 

Cesa Filho em outubro e novembro de 1985, na Uni
versidade do Vale do Rio do Sinos e Faculdade de 
Arquitetura do Instituto Ritter dos Reis

• Mostra individual DRAMÁTICA -Retrato de Atriz: 

-de 18.3 a b.4 no Theatro São Pedro - P.Alegre
- de 15.4 a30.4 no Espaço Oficina em Rio Grande
- de 15 a 30.5 na Casa de Cultura Mario Quintana, 
em Porto Alegre

r de 8 a 22.3.1987 na Galeria Espaço Livre, 
tro de Câmara de Porto Alegre

1982

1983

1984

1985

1986

1987
do Tea-

00%

00%

00%
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9
9 Atrizes gaúchas*•
■* em fotos■*
■* de Irene Santos«•

9 Isabel Ibias
Hoje, a partir das 20h, no Theatro Sâo Pedro, a fotó

grafa Irene Santos abre ao público uma exposição de 30 
retratos de atrizes gaúchas, cada uma vivendo uma 
personagem diferente. Irene, que é licenciada em His
tória, pela Ufrgs, teve sempre na arte fotográfica uma 
atividade paralela que acabou por absorvê-la comple
tamente. O resultado &1 está, fotos expressivas com pe
culiaridade de serem pintadas à aquarela. As atrizes 
maqulladas por Zé Adáo Bamosa, com diferentes ade
reços, posaram no estúdio que Irene possui à Rua da 
República, 602. Isabel Ibias, Nora Prado, Mima Sprit- 
zer, Marilla Rossi, Araci Esteves e Claudia Meneghettl 
s&o algumas das modelos que posaram para Irene San
tos. A mostra que se chama •‘Dramática” tem apre- 
sentaçao de Luiz Arthur Nunes e ficará no Theatro Sáo 
Pedro até o dia 8 de abril, abrangendo a temporada 
teatral de Marilla Pera.

9
9
9
9
9
9
9

9 Nora Prado
- Téiça-fairy/iaeS.ea/SEGUNDOCÀpéRNa"-^--i.

Theatro igxun
òao redro

9

Tlnliiii
BRINCANDO EM*CIMA DAQUILO 

MARILIA PERA 
vivendo cinco personagens 

textos de Dano Fo e Franca Rama 
prêmios Mambembe e Motóre de 1965 
direção da Roberto Vignatti 
estréia amanhã - 21 h 

, sexta e sábado - 21 h
domingo - sessão £nica - 18h 
ingresso* na bilheteria - curta temporada

DRAMÁTICA
exposição de fotos de Irene Santos 
registro das principais atrizes do nosso meio 
Sala de Exposições - diariamente a partir das 12h

MHÊDIfom.I — • -
b»' - ÒéANCOCQM A FORCADA UNIÃO



—»

!

Imagens que registram 

um mundo de fantasia
!

6

*V
%

com roupas, perucas, maquiagem teatral 
e adereços se transformou num jogo, onde 
o lado lúdica tinha ainda a música como fio 
condutor. “Era necessário que elas dei
xassem fluir a Imaginação e a fantasia 
consciente, que cada pessoa posslo e gos
ta”. E para dar mais ênfase e melhor deli
near o clima de sonho e fantasia, Irene se 
utilizou de tinta pastel e aquarela, colorin
do suavemente as Imagens.

Na elaboração de Dramática, Irene diz 
que nâo houve um critério rígido na esco
lha das atrizes. Algumas delas foram con
tatadas, outras nâo foram encontradas e, 
outras ainda, foram Incluídas no decorrer 
do trabalho. E ressalta que, de modo al
gum, pensou em esgotar o tema. Há 15 
anos trabalhando com fotografia, sete de
les dedicados ao retrato, Irene é formada 
em História, pela Ufrgs. Em 1981 realizou 
feios documentais para o trabalho Arqui
tetura da Imigração Italiana, do arquiteto 
Júlio Posenatto. Depois participou de uma 
coletiva de fotografias promovida pela Fu- 
narte e, no ano passado, seus trabalhos es
tiveram expostos na Mostra de Fotografia 
Contemporânea do III Colóquio Latino 
Americano de Fotografia, em Havana, Cu-

Longe dos palcos, em sintonia com suas 
próprias fantasias, várias atrizes do teatro 
gaúcho posaram para a fotógrafa Irene 
Santos. O resultado deste trabalho, que du
rou cinco meses e se constitui na primeira 
exposição Individual de Irene, pode ser 
visto a partir de ontem às 20h, no Teatro 
Sâo Pedro. Dramática traz Imagens con
tornadas por luzes e cores oníricas, reve
lando figuras singulares, de uma galeria 
de personagens atemporais. Expressões 
bizarras, sonhadoras, arrojadas, carica
tas e exuberantes fluem da série de retra
tos que extrapolam seu significado tradi
cional, e se constituem no marco Inicial de 
uma documentação do teatro gaúcho.

“Sou uma retratista de estúdio, faço fo
tos posadas, produzidas, planejadas”, diz 
Irene, que neste trabalho contou com a di- 
reçào de arte do ator Zé Adào Barbosa. 
Ela destaca que é comum um certo cons
trangimento do modelo e do fotógrafo 
quando nâo se conhecem. “As pessoas che
gam no estúdio tensas, preocupadas em se 
sair bem na foto”. E por esta razáo, neste 
trabalho se preocupou em criar uma am- 
blentaçáo para que todos se sentissem me
lhor, mais à vontade.

A experiência de utilizar uma produção ba.

S Na mostra de Irene Santos, o resultado de uma experiência de 15 anos

*

v

.....

i ■wmtif:
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V /'7«Í.3fCMOSTRA ''DRAMÁTICA"

por Luiz Carlos Barbosa

Nada mais comum em fotografia do j 
que a tradicional austeridade das po- j 
ses preparadas para ‘ ‘sair bem”. Mas 
existe uma outra versão, em que o mo
delo ê manipulado segundo a intenção 
de quem conduz a câmera. Fugindo j 
dessas duas posturas e também do fla
grante espontâneo, a fotógrafa Irene I 
Santos resolveu registrar a fantasia, t 
numa proposta de aliança com o tea- j 
tfo. Ela possibilitou que 30atrizes gaú
chas criassem seus próprios persona- f 
gene, através da caracterização de ti
pos, que vão desde a donzela recatada j 
até a mulher fatal. O resultado desse j 
trabalho, que Irene dividiu com o ator j 
Zé Ad&o Barbosa, durante cinco me
ses, será visto na Sala de Exposições 
do Theatro Sào Pedro, a partir do dia 
18, na mostra' ‘Dramática”.

"É uma procura de romper com o 
retrato de personagem e com a foto de 
cena, passando um clima que repro
duz o delírio da pessoa”, resume a fo
tógrafa, contando que se interessou 
pelas atrizes porque estão habituadas 
a esta forma de composição. Elas es
colheram entre os vários estilos femi
ninos e o ator Zé Adão Barbosa criou 
as maquiagens e montou os adereços 
adequados à ambientação dos perso
nagens com auxilio da luz. Todas as 30 
fotografias (de 24 centímetros por 30 
centímetros), foram feitas em estúdio 
e depois pintadas com aquarela.

Oom "Dramática”, Irene Santos 
pretende ampliar uma documentação ,g 
do teatro gaúcho, além da simples foto g

•t:
íw

m

m
’? i v&sa

U'.
<8

MSÍ

rj
Lí;de cena, apropriada a uma função jor- j 

nallstlca, mas onde o fotógrafo èo ?
agente principal . Ela entende que esta 2
série revela as possibilidades das atrl- ___________ __________ _______________________________________ ___
zas, na medida em que foi elaborada
com uma suposta neutralidade dra- peja cômera cje Irene, atrizes gaúchascriam seus próprios personagens 
mática. “São os sonhos conscientiza
dos”, arrisca.

Irene Santos conseguiu reunir, para 
o seu trabalho, profissionais de várias 
gerações, como Plliy Calvin, Isis Me
deiros, Araci Esteves, Claudia Accur- 
eo, Lúcia Serpa e Mima Spritzer, en
tre outras.

Porto-alegrense, 38 anos, Irene for- 
mou-se em História pela UFRGS em 
1071, e desde 1970 dedica-se à fotogra
fia, tendo ilustrado o livro ‘ ‘ Arquitetu
ra da Imigração Italiana no Rio Gran
de do Sul”. Na época em que saiu da 
Universidade, analisa Irene, era mui
to difícil lecionar a sua disciplina c 
acabou transformando seu trabalho 
alternativo em ocupação principal.
“Mas a história me dá um embasa
mento para a fotografia, porque ofere
ce uma compreensão do contexto”, 
explica. A utilização da aquarela so
bre a fotografia ela atribui à necessi
dade da interferência de um elemento 
mágico para mostrar que o colorido e 
falso sobre o fundo branco e preto.

S
:
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VALÉRIA VENTURINI

CURRICULUM VITAE

Data de nascimento - 02/04/58 

Local - Macaé - RJ

Curso de Teoria e Solfejo - ESCOLA VILLA LOBOS RJ

SHOWS - FESTIVAIS

12 Festival de MPB - íiacaé - RJ 

3g lugar - Melhor Interprete

- Festival MPB - Barra de são João 

22 lugar

- I Festival de MPB - Conceição de Macabu 

Melhor intérprete

l9 lugar 

Melhor letra

- II Festival de MPB - Conceição de Macabu 

Melhor Intérprete

- Festival do Clube Municipal - Tijuca

- I Festival do Tênis Clube - íiacaé

1975
\

1976

1977

1978

l9 lugar

Melhor intérprete 

Melhor arranjo

- Show FRAGMENTOS Faculdade de letras da UFRJ

Voz & Violão

Show PRATA DA CASA - UFRJ

Voz & Violão

- GRAVAÇÃO - SOM LIVRE - SIGLA 

Eduardo Cruz - Teclados 

Guga - Guitarras e violão de 12 cordas 

Valéria Venturini - Voz e violão

1979
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Show - Alojamento de estudantes da UFRJ

Eduardo Cruz - Teclados

Valéria Venturini - Voz e Violão

Show - Centro de Ciências da Saúde - UFRJ

1979

Eduardo Cruz - Teclados 

Valéria Venturini - Voz e Violão 

IV FESTIVAL DE MPB SESC - Engenho de Dentro 

Voz & Violão

*•

1980

Show Bar BICÃO Jardim Guanabara - Ilha do

«• Governador

Violão e Voz (Show individual) 

Show PRATA DA CASA - UFRJ

Violão & Voz

Eduardo Cruz - Teclados
*•

I Festival da UFRJ

2- lugar

Melhor intérprete 

II Festival da UFRJ1981

32 lugar

Show ESTRELA TORTA - UFRJ 

Valéria Venturini - Violão e Voz

Eduardo Cruz - Teclados

Alfredo Cardeal - Percussão

Casa de Estudantes 

Valéria Venturini - Violão e Voz

Show PRATA DA CASA

Eduardo Cruz - Teclados

- I Festival dos Jovens Messiânicos

- FESTIVAL MPB - Teatro Dulcina

- MPB LUBRAX - Teatro João Caetano 

Sala Cecília Meirelles 

Arranjos - Antonio Adolfo

- Gravação do Programa Sinal Aberto TVE 

Apresentação Jane Duboc

1982

«*%

•*»
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Show SETE LUAS - CÉU 

Valéria - Voz e Violão 

Ângelo Eduardo - Guitarra 

Percussão

- FESTIVAL DE CHARQUEADAS 

Melhor Intérprete

- Show TRÊS OITAVAS - Teatro Renascença 

Valéria Venturini - Violão e Voz 

Mario Falcão - Ovation

Daniel Rosa

1985

« .

<•
Caio Gomes

*

*

*

41
«*

<+

Guitarras

- Show CIDADE EM 3AIXA - Terreira da Tribo 

Valéria - Voz e Violão

Maria Rosa - Percussão

- Show LUZ - Quimera Artes & Livros 

•. Valéria - Voz e Violão

Mario Falcão - Ovation 

Nene Falcão - Percussão Rítmica 

Maria Rosa - Percussão de efeitos 

Fazendo Artes 

Valéria - Voz e Violão 

Mario Falcão - Ovation 

Nené Falcão - Percussão rítmica 

Maria Rosa - Percussão de efeitos 

Show LUZ - Abertura do Centro Cultural 

São Borja

Show ARABESCOS - Teatro Renascença 

Valéria Venturini - Voz e Violão 

Vera' Vieira - Piano Acústico e Violino 

Bar Kolher D'Pau - Charqueadas 

Valéria - Voz e Violão

- Show ARABESCOS - Bar Opinião 

Valéria - Voz e Violão

- XII VINDIMA DA CANÇÃO - Gravação

«•

«4 Show LUZ
-t

•m
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1986-4
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Show*
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- Performance "VÉSPERA DO DIA..." - Companhia de Arte
,

Valéria Venturini - Voz e trabalho teatral 

Alexandre Machado

- Performance "VÉSPERA DO DIA..." - Teatro de Câmera 

Valéria Venturino - Voz e trabalho teatral 

Alexandre Machado

1986

Ator

1987

Ator

Show LACRIMOGENIUS BLUES - Performático 

Bar Esperança

Valéria Venturini - Voz e Violão 

Show Coletivo - Araújo Vianna 

Aniversário da Morte de Elis Regina 

Valéria Venturini - Voz

Show Coletivo - Assembléia Legislativa

Valéria Venturini - Voz

Show In-Sexto
Bar Porto de Elis - outubro/novembro

Show FONSECA*S GANCr

Bar Porto de Elis - dezembro

Com Adriana Calcanhoto e Ricardo Severo

1988 - Show FONSECA'S GANCr 

Espaço OFF - São Paulo 

Janeiro 1988

-4
<4

.4

-4
-4

«4

-4

«4
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PORTO ALEGRE, 3* FEIRA. 13 DE OUTUBRO DE 1987
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apartamento para morar e assegurar a 
alimentação diária, ficou com a casa. dei
xando o resto em segundo plano. “Náo sei 
por que náo emagreço”, diz rindo. Numa 
noite leu muito sobre a Hydra de Lema, 
um texto da mitologia que fala de uma ser
pente de sete cabeças e um só corpo. Dor
miu, sonhou e acordou com a idéia de reu
nir sei3 músicos e ela. As sete cabeças e 
um só corpo: sons, música, canções.

m (N -

f
fr

f; $
\.

-j a 5 l
St •il?- m35 •n E imaginou estas combinações inusuais, 

surpreendendo os próprios músicos que, 
passado o primeiro instante de perplexida
de, aceitaram — abrindo mão de cachês 
habituais — subir com ela no palco do Por
to de Elis. Ricardo Severo, que se apresen
ta hoje com ela, foi o primeiro a aceitar, a- 
té por ser apaixonado pela mitologia. Ama
nhã será a vez de Ciro (Raiz de Pedra) 
Trindade, com o baixo, a fazer duos com 
ela, que utiliza a voz até como instrumento 
musical.
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Ml
iÜ

5 -

r ■
íÂ". k1

m
'.-Si

va no seu lugar. O local, bastante freqüen- 
tadopor gente de música,teatro e outros ra
mos artísticos, era — de qualquer forma — 
um ponto bom para quem queria se aproxi
mar do meio.

Surpreenâente Valéria Venturlni!
-V-Hoje ela inicia uma viagem pública ..." 

*■ ao universo dos sons e da música, 
acompanhada por seis dos melhores 
músicos desta terra no espetáculo IN

- SEX-TO. Fluminense de Macaé, 
iniciou carreira aos cinco anos de ' 
idade, está com 29, e há quatro anos

- briga por um espaço nesta terra 
onde os artistas saem para tentar ■- 
carreira no Rio. Ela fez o trajeto 
inverso. Hoje chega com Ricardo 
Severo (teclados) ao palco, do Portó""'- 
de Elis (Prctásio Alves, 1670), às 23 
horas. Amanhã será com Ciro 
Trindade (baixo) e, nas semanas 
seguintes, haverá combinações

< inusitadas com Pedrinho Figueiredo 
(sax), Alegre (guitarra). Bebe to Mõhr 
(batería) e Fernando do ô 
(percussão). Serão seis espetáculos 

c em duplas e um último reunindo 
-‘todos os músicos para uma noite 
-:especlalíssima. A canção é alma e 

chão de Valéria que é, repito, 
surpreendente. Quem for vê-la pode 

. levar a certeza de que encontrará .. '
Jalgo novo, instigantemente novo, no 
panorama musical desta cidade.

*i«• - •• - -1 •
; . ... ... .. .... .

Por DEDÉ FERLAUTO ' !
i . EJitorii 2? Cadcrno/ZH

i?
& asceu no Estado do Rio, mas cedo foi 

morar em São Paulo, onde o pai abriu 
um bar e ao3 cinco anos já cantava coisas 
da tradição italiana para velhos imigran
tes, a quem emocionava certamente. Ela 
nasceu cercada da música, cheia de paren
tes músicos. Aos 17 anos estava novamen
te no Rio de Janeiro, compondo, cantando 
e participando de todos os festivais qus 
pintavam.

Paralelamente estudava enfermagem e 
obstetrícia, na Universidade Federal do 
RJ, curso que não concluiu. E dê-lhe bar e 
festival para soltar sua voz. Andou na Mos
tra Sei3 & Meia Lubrax, no Teatro João 
Caetano e Sala Cecília Meírel!e3.

. ■ Coisas do coração a trouxeram a Porto 
Alegre, no verão da 83. Em março daquele 
ano, depois de uma passada pelo Rio reco
lhendo suas coisas, ela se instalou de vez 
em Porto Alegre, Mas esta terra, que pou
co valoriza seus próprios artistas, parecia 
dizer que pouco ou nada tinha a dar àquela 
moça, então com 25 anos, desconhecida de 
todos.

Fci trabalhar na padaria Zé do Pão, per-\ 
to do Pronto Socorro. Al! a conheci. Comi
go na condição de freguês. Ela na de balco- 

'nista.Mas estava na cara que ela não esta-

N
Logo começou a cantar aqui e alí. E os 

colegr.s, depois, quando a encontravam 
atrás daquele balcão, nada entendiam. É 
que Valéria tem a combinação de Áries e - 
Capricórnio. Tem muita energia e persis
tência. Paga o preço que for cobrado para 
seguir cantando. Dois anos de Porto Ale
gre e ela achou que já era hora de optar pe- í rie Anderscn, Pink Floyd, Biliy Holliday e 
la música. Foram alguns meses de lutas duas composições do próprio tecladlsta.
contra todas as dificuldades, preconceitos Ele levará vários teclados, um computa-
e at pobreza cultura! que faz as pessoas dor programado para acompanhá-lo, bate-
consumlrcm apenas aquilo que já é conhe- ria eletrônica e talvez "mais alguma coi

sa”. Para amanhã, com CSro — que chega 
com baixo sem trastes, baixo comum e ba- 

- Foi quando soube que precisavam de co- teria eletrônica — ouviremos peças da- 
zinheira no Porto de Elis. É outra de suas ‘ Laurie Anderson, Duke Elllngton, Jacques 
qualidades: a de saber as misturas al- Brel, Caetano Veloso, Itamar Assumpção,
quimiças que resultam num bom prato. Chico Buarqus e Bob McFerrin. v!
"Era engraçadíssimo. Eu recebia visita 
dos artistas na cozinha mesmo, descascan
do batatas, mas cansei, desisti e resolví 
optar pela miséria, pois artista que não 
tem uma família interessante nesta terra

;
i I:: 1

Serão sete shov/s, com um dia para cada 
músico e outro para todo3 juntos no palco, 
reunidos pela primeira vez, por obra de 
Valéria. Cada show terá sete músicas. 
Com Severo teremos Bizet, Piazzolla, Lau-
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> É isso aí: sete músico3, sete shov/s com 
sete músicas cada e um programa diferen
te para cada dia. Anote: hoje e amanhã, 20 
e 21; 27 e 23 e, finalmente, todos juntos no 
dia quatro de novembro. Direção de 
Nestor Monastérío, fotos de Irene Santos, • 
mais produção e divulgação de Déa Mar
tins e Tetê Schiavon. Quem puder ir e não 
for é um insensível. Tenho dito.

d
está ferrado”./ •>pf l

Há oito meses está novamente' cantora 
inteira, 48 horas por dia. Neste meio tempo 
em que teve que escolher entre manter of
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currículo do
GRUPO DE ATORES i«UE POSOU PARA AS FOTOGRAFIAS

. Jaime Ratinecas, Lila Vieira, Patricia Cecato e Re
nato Campão iniciaram sua trajetória em 1980, data da fundação 
da Companhia Tragicõmica Balaio de Gatos.

Na Compannia surgiram quinze trabalhos em forma de 
espetáculos teatrais, performances e shows musicais destacando-

- Abutres da Rebentaçao
- No vale dos Pimentões

- A Marquesinha
- A Bela e a Fera
- Império dos Sentidos
- A bossa da juventude

se:

A partir de 1987, os quatro atores passaram a se a- 
presentar com o nome de IRMÃOS CASTRO. 0 primeiro trabalho dos 
"Irmãos" foi PERUCAS EM DESFILE, apresentado em Porto Alegre 
no Theatro Sao Pedro e em vários bares da cidade.

MUf‘Bü OTi ASTIS DO
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Balaio de Gaios sempre coerent
per Antonlo Hohlfeldí

O cspetácido deveria ter 
estreado logo no início do 
ano. Mas a passagem da Câ
mara Municipal de Porto 
Alegre para a Sala Álvaro 
Moreyra, no Centro Munici
pal de Cultura, acabou re
tardando sua chegada. Ago
ra, a Cia Tragicômica Ba
laio de Gatos está comemo
rando com absoluta coerên
cia pc i quem vem fazendo 
o que ela vem fazendo, a pas
sagem de um momento em 
que, reunindo trechos dos 
vários espetáculos criados 
ao longo de mais de meia dé
cada, rélè-os de maneira di
versa, dando às partes no
vas dimensões e novos signi
ficados, trocando entona
ções, acrescentando ou ti- 
randodetalhes, construindo, 
enfim, uma nova realidade 
teai.alque, em sendo a mes
ma, i, simultaneamente, di
versa.

No caso deste polêmico, 
contraditório mas sempre 
vivo e instigante grupo, vale 
sempre a máximá do rio que 
corre com águas diversas, 
ainda que sobre o mesmo lei
to. Diverso e semelhante, o 
Balaio de Gatos mudou a lin
guagem do teatro de Porto 
Alegre. Seus integrantes 
zombaram e buscaram pre
tendo s a e conscientemente 
o ponto de ruptura do espetá
culo bem comportado. Con}

" inteligência e sensibilidade, 
mas com zombaria e gaiati- 
ce, erraram e acertaram, 
vivendo teatro de maneira 
integral, explorando as pró
prias contradições, mas so
bretudo semprp sensiveis e 
atentos ao novp, que imedia
tamente trádúziram cênica- 
mente e incorporaram a 
seus espetáculos.

Sdo dozè os trabalhos cria
dos ao lohgo de seis anos, o 
que dá urna média altamen
te significativa de dois tra
balhos anuais, fora aquelas 
participações 
que muitos dos Integrantes 
do grupo têm tido em outros 
espetáculos. Mais do que is
so, o Balaio de Gatos tem co
mo principal contribuição d 
cena porto-alegrénse a preo
cupação com a inovação da 
linguagem teatral, unifican
do, como antes ainda não se 
fizera, os elementos sônicos ■ 
(isto e, o texto em si mesmo, 
ruídos, trilha sonora, ono
matopéias, etc.) com os ce- 
nográficos, sob forte influên
cia dc tendências das últi
mas três décadas das artes 
visuais
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uma nova linguagom Grn Porto Al©gr®Criativo, o Balaio d® Gato» lm|

Na verdade, de tudo um 
pouco vai juntando o Balaio 
de Gatos, tal como alguns es
cultores preferem trabalhar 
com resíduos de metal ou de 
plástico (sucata), como se 
tudo aquilo que a sociedade 
de consumo, depois de sub- 
utilizar, bota fora, lhes ser
visse de matéria-prima, 
num processo quase contrd-' 
rio de antropofagia como 
aquele defendido por Os- 
wald de Andrade, em que os 
integrantes do Balaio de Ga
tos não apenas íudoaprovei- 
tam, como o avestruz, como 
tudo devolvem, devidamen
te recondicionado, e sob 
uma articulação nitidamen
te contestalória, na maioria 
das vezes sarcástica, que 
sempre esconde o inusitado 
e o inesperado para jogar so
bre a platéia.

Se, em geral, a maioria 
dos espetáculos do Balaio de 
Gato3 já è fragmentada, de
vendo-se reunir os cacos pa
ra compor um todo, se é que 
este todo subsiste ao final, 
muito mais evidente fica a 
fragmentação neste “A Bos
sa da Juventude", que atra
vés da intervenção frag
mentária dos qUatro inte
grantes do grupo, pode-se 
tentar conceituar como uma 
tentativa de reunir, reviver 
e renovar seu próprio traba
lho c, portanto, seus pró- • 
prios rumos. Essa é, justa
mente, a "Bossa da Juven
tude", já que apenas a ju
ventude pode dar-se tempo 
de repensar e recomeçar, o 
que nos faz supor que, em es
petáculo futuro, 0 Balaio de 
Gatos virá com novas pro
postas ainda mais inovado
ras para a cena gaúcha.

Por enquanto, e para 
mim, que os tenhos âcompa- 
iihado desde “Abutres da 
Rcbentaçâo", "Vale dos 
Pimentões", "A Bela ea Fe
ra" e tido notícia de outros 
de seus espetáculos, resta ao 
menos uma satisfação: re
vendo as cenas seleciona
das, a certeza de que, efeti
vamente, outras leituras 
eram possíveis. E se por ve
zes discordamos das propos
tas, temos acertado em 
cheio ao reconhecer a alta 
qualificação e o preparo téc
nico destes intérpretes, es
pecialmente no caso de Re
nato Campão e Lila Vieira, 
mas também com Patsy Ce- 
cato e Jaime Ratinecas, cu
jas variações de figuras, dic
ção, domínio corporal e no 
caso de Patsy Cecato e Re
nato Campão, enquanto ro
teiristas e co-autores dos es
petáculos, 
amadurecimento, perseve
rança e, sobretudo, perma
nente bom humor para en
frentar as dificuldades des
tes seis anos.

demonstramindividuais

ROTEIRO
A EOSSA DA JUVENTUDE — 
Giação coletiva do Cio Tragicô- 
mico Balaio de Golos, com 
orientação cênico e roteiro de 
Renato Campão e Patsy Cecato. 
Progromação visual do Forró e 
músicodo CorlcsMiranda. Cola
gem do teatro, dança e música 
do 12 trabalhos realizados pelo 
grupo durante seus cinco anos 
de existência. No elenco, Rena- 

• to Campão e Patsy Cecato, entro 
outros. Do quintas q"domingos, 
òs 21 horas, na Sala Álvaro AAo- 
reyro (Érico Veríssimo, 307). In
gressos no local a Cz$ 50,00. Até 
5 do setembfo. Fone: 21-ÓÓ22.

contemporâneas, 
em especial dos Estados 
Unidos, mesclando a optical 
art com a popular art e ou
tras ondas que têm avassa- 
lado nossa mídia eletrônica, 
com o punk, o new nave, 
mas também a paródia ao 
dramathão e até mesmo al
gumas passagens do que se 
podería, na busca de alguma 
etiqueta, aproximar do ab
surdo. Porto Alegre, quinta-feira, 17 de Julho de 1080 — GAZETA MERCANTIL SUL
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Contra os
valores dominantes

*n
Por CLÁUDIO HEEMANN

.. Edhori» 2? Caderao/ZH

Renato Campfto. Patsy Cecato. LU* Vieira e Jaime Ratinecaa, 
quatro dos Venfants terríbles" «Ja Imprevisível Companhia Tragicô-
mlca Balaio Be Gatos, estiveram novamente em cena pix&ndo tabus, 
na Sala Álvaro Moreira. Desta fez, batizaram-3e de "Irmftoa Castro"
para aparecer na crlaçáo coletiva “Perucas em Desfile". Como uma -
troupe de trapexlntaa estrelares, eles trabalham sem rede. Além e 
aquém do comum. O espetáculo se anuncia como "o encontro anual
da turma 8? C do Colégio Estadual Inácio Montanha”. Na realidade, o
quarteto faz uma demonstração daquilo que parece ser sua especiali
dade: criar humor anárquico, liberar conteúdos inconscientes e des
mascarar a compostura burguesa das falsas aparências, ô clima de
loucura e irracionalismo que domina a cena náo é gratuito. "Perucas 
em Deaffle”, em tom de catarse histérica, foi construída em paroxis
mos x de energia com forte sentimento de repúdio ao status quo. Na 
verdade, o deboche cômico dos desempenhos é uma erupção critica. Perucas em Desfile”

le cênico de voz e gesto. Renato Campâo e Ula Vieira têm momentoi 
altíssimos. Mas ele poderia corrigir a voz e a duração do monólogo do 
modelo e ela deveria caprichar mais na dicçào para ficarem perfei
tos Jaime Ratinecaa embora ótimo foi o menos contemplado com! 
oportunidades para brilhar. Como conjunto a impressão que o quarte
to deixa é absolutamente fora de série.

emNela ficam caricaturados os lugares comuns da massificação domi
nante. A tipologia de figuras imbecilizadas, os chavões das telenove
las, 03 valores tradicionais, tudo é triturado pelas quatro figuras 
çuiladaa de "clown”. Provavelmente se atores meno3 capazes que 
Patsy Cecato. Renato Campfto, Lils Vieira e Jaime Ratinecaa fizes
sem “Perucas em Desfile”, tudo nfio passaria dc mais um bestelrol 
surrealista com a liberdade do show humorístico para local noturno. 
Porém as atuações do quarteto possuem uma conotação especloL 
Eles conseguem ir fundo na intenção de desmascarar comportamen
tos padronizados. "Os Irmáoo Castro" sáo revolucionários e contes- 
Ladores em si, sem ainda terem encontrado um caminho sério para 
recusar a lnautenticidadc burguesa. Mas é claro que estão contra ela.

Patsy Cecato apresenta o desempenho dominante com pleno contro-

ma-

Se compararmos "Perucas em Desfile” com. por exemplo, "Passa
gem Para Java”, vira brincadeira de colégio de freira. Enquanto 
"Perucas em Desfile" é uma Jaula aberta. Com feras ulvando.

Os tis das opções alternativas e insólitas vâo gostar das perucas 
dos Irmàos Castro. Mas os outros, podem colocar os chinelos, ligar a 
TV e ficar em casa. - i
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