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0 desenvolvimento e consolidação de novos valores no 
circuito das artes ocorre em nossos dias como um processo 
bastante complexo. A diversificação do público, a organização 
do ensino, as determinações do mercado, a influência dos meios 
de comunicação de massa, as contradições e a concorrência 
geradas pelo desígnio consumista de nossa sociedade, são fa
tores que contribuem para dar ao sistema de arte a aparência 
de uma trama intrincada que assusta tanto quanto atrai os no
vos artistas. Nesse contexto cabe não só às instituições de en
sino, mas também aos setores que atuam como instâncias de 
pesquisa e de consagração da produção plástica promover, de 
forma organizada e sistemática, a exposição e a análise das 
obras daqueles que buscam abrir caminhos em meio a essa 
complexidade.

Foi com essa finalidade que a Coordenadoria de Artes 
Plásticas do CODEC, juntamente com o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul organizaram a GALERIA JOÃO FAHRION que, 
em apenas um ano, já se firmou em sua função de contribuir 
para o desenvolvimento das artes plásticas no Rio Grande do 
Sul, propiciando a reflexão sobre os rumos desse processo.

Ao longo de 1989, foram expostas obras de artistas de 
todo o Estado que já atingiram um bom nível em sua produ
ção, mas ainda necessitam conseguir uma mais eficiente cir
culação de seu trabalho. A Comissão de Seleção por seu co
nhecimento e representatividade, muito contribuiu para que pu
déssemos ter um significativo painel do que de mais atual está 
sendo gerado nas artes sul-rio-grandenses. Aos artistas selecio
nados coube confirmar o acerto da escolha, tarefa da qual, por 
certo, desincumbiram-se muito bem, como pode ser constata
do por este catálogo que documenta as exposições do primei
ro ano da GALERIA JOÃO FAHRION.

A seqiiência do projeto, esperamos, desenvolver-se-á com 
a mesma significação e o mesmo alcance. É nesse sentido que 
aponta a seleção já efetuada das mostras para 1990.

JOSÉ LUIZ DO AMARAL 
Assessor Especial e Coordenador de 

Artes Plásticas — CODEC/RS
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COLETIVA DE INAUGURAÇÃO 
19/04 A 07/05

MARILICE CORONA

...uma coletiva de jovens artistas cuja linguagem se impõe tam
bém como jovem e inovadora no cenário das artes plásticas gaúchas. 
Simone Aloise, utilizando a rusticidade do PVA sobre papel para ob
ter sofisticadas composições e transparências; Richard John, jogan
do de forma irônica e sarcástica com o contraponto formal que se re
vela expressão adequada da elaboração conceituai, desenvolvida a par
tir de idéias de antagonismo e impasse; Elenice Corrêa, com suas cons
truções em que integra o natural e sintético, a argila e o PVC, dimen
sionando o espaço em imagem sintática da comunicação; Paulo Ro
berto de Christo, com seus pilares em que a idéia da força, da monu- 
mentalidade e da opacidade se rende ao ritmo e à busca de movimen
to, e Marilice Corona, com suas figuras em que o jogo luminoso e o 
contraste entre manchas e formas se impõe forte e expressivo. Entre 
todos, alguns pontos em comum: a preocupação com a luminosida
de; a contenção na utilização da cor; o contraste forte entre materiais 
e entre formas diversas; não só a despreocupação com o que seja bus
ca do abrandamento, mas a clara intenção de evidenciar desencon
tros e contradições; a preocupação conceituai que transparece sem 
suprimir um expressivo jogo formal e, em todos, a mesma concepção 
de arte como proposta de diálogo e de discussão.

José Luiz do Amaral

PAULO ROBERTO DE CHRISTO
ELENICE CORRÊA

*

*
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SIMONE ALOISE MARCELO RUBIN DE LIMA 
18/05 a 04/06

0 estímulo para fazer arte surge da busca da expressão 
tanto do emocional como do racional. A evolução da presente 
mostra permitiu-me aos poucos sintetizar um pensamento 
analítico-crítico.

Em uma primeira etapa, minha preocupação maior foi com 
a valorização da superfície plana, a busca de texturas através 
da combinação de linhas e cores. A evolução da pesquisa, en
tretanto, levou-me a reflexões críticas que me fizeram aban
donar as primeiras técnicas utilizadas a fim de obter novos re
sultados estéticos.

Ao final, resolvi estudar a forma través de um referencial 
real: o animal. Assim, o gestual, o grafismo, o tachismo pas
sou a justapor-se às imagens oferecendo um novo signo.

Marcelo Rubin

*
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ROBERTO FAJARDO 
06/07 a 30/07ADRIANA GUGLIANO 

08/06 a 02/07

NL 1

"Dentro de nuestra utopia, el hombre deberá Negar a ser 
plenamente humano, dejando atrás los estorbos de Ia absurda 
organizacion economica en que estámos prisioneros y el lastre 
de los prejuicios morales e sociales que ahogan Ia vida espon
tânea. El hombre universal que sonamos, a que aspira nuestra 
America; no será descastado, sabrá gustar de todo, apreciar 
todos los matices, pero será de su tierra y no Ia ajeana, le dará 
el gusto intenso de los sabores nativos, y esa será su mejor 
preparacion para gustar de todo Io que tenga sabor genuino, 
carácter própio.

La universalidad no es el descastamiento: en el mundo 
de Ia utopia no deberán desaparecer Ias deferencias dei carác
ter que nacen dei clima, de Ia lengua, de Ias tradiciones; pero 
de todas esas diferencias, en vez de significar división y dis
cordância, deberán combinarse como matices diversos de Ia 
unidad humana. Nunca Ia uniformidad ideal de imperialismos 
estériles; sí Ia unidad, como armoriía de Ias multánimes voces 
de los pueblos."

Perceber não é uma faculdade ordinária, mesmo quando a te
mos latente é preciso desenvolvê-la. Nas primeiras pinturas que vi, 
de Adriana, já se notava uma sensibilidade muito grande para perce
ber as qualidades da mancha. Esta mancha que é resultante do ges
to. Não do gestual, mas do gesto intencional. Nas suas pinturas, nos 
defrontamos com um momento atemporal. Percebemos um momen
to intenso (com tensão) que não necessita do tempo anterior nem do 
posterior. São situações dramáticas, densas e plenas que não recor
rem ao descritivo porque são metafísicas. O espaço aqui é o grande 
protagonista. O espaço incomensurável. Mesmo que tenhamos dian
te de nós apenas um fragmento deste espaço, sentimos que ele se 
estende e que é incomensurável. O espaço e o silêncio aqui são cúm
plices. Não nos é dada no cotidiano a oportunidade do silêncio. Aqui 
ele é eloqüente, despojado de qualquer apelo. A técnica já demonstra 
um caminho percorrido. A compreensão do material faz com que a 
sua intenção, o seu gesto e também a surpresa encontrem um conví
vio mais adequado na superfície do papel.

A coleção de trabalhos reunida nesta mostra poderá reafirmar 
ou aludir pontos para outras discussões.

4

Luiz Gonzaga Gomes

PEDRO HENRIQUEZ URENA
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CORNÉLIA KUDIESS 
03/08 a 27/08

MARION VELASCO ROLIM 
12/09 a 08/10

I
IS®«

A pintura de Marion é feita de terra sobre tela e a especialidade 
das machas-acúmulos de resíduos e grafismos esfregados com os "de
dos" — é oriental. Um dos trabalhos representa um vulcão — como 
Marion observa a terra ora preta é a lava, ora vermelha é o chão 
argiloso e sua mão foi arando e depositando vestígios de resíduos e 
sulcos; arando a tela com movimentos ancestrais, ritmados que em 
parte o corpo apreendeu na academia de Tai Chi Chuan.RECONSTRUINDO PAISAGENS

Em arte é possível criar assim como a natureza o faz, não 
há mais a mímese, mas a criação autônoma, a qual pode ter 
por experiência as paisagens do cotidiano, ou mesmo a 
natureza.

Sua pintura atual é parte de uma viagem dela, de 1982 a 1 984, 
à Cordilheira dos Andes no Peru, onde viveu.

Aquele aprendizado, está hoje, aqui depositado neste trabalho. 
Eu entendo porque eu também senti estes "pressentimentos" antes 
de ver na linha do horizonte o fim de uma região árida na Argentina, 
uma massa rochosa que brota repentinamente, impenetrável, sem fim, 
para os lados e para cima, mas que de perto se abria num mundo de 
cores e tons também áridos, e havia o contraste milenar da rocha com 
o tempo presente, a Cordilheira se estendendo... De uma vista aérea 
apresentava ilhas de pedra no céu entre as nuvens (isso já no Peru). 
Essa força do bruto e a sua delicadeza, é o que sem palavras se sente 
plenamente, magneticamente, são essas sensações que eu "vi" e re
conhecí no trabalho de Marion, esse cristalizar de pressentimentos em 
movimento...

As imagens que Simone e Comélia produzem demonstram 
as cores e os materiais como elementos básicos das sintaxes 
possíveis, construindo paisagens íntimas na sensibilidade e ex
plícitas na forma que adquirem.

Cabe ao observador decodificar as cores e formas resul
tantes desta experiência, reconstruindo suas próprias paisa
gens, com os novos referentes impressos sobre o papel com 
aquarela ou acrílico e pastel.

Passar por estas paisagens-quadros, significa visitar um 
artista, que pode ser você.

i
Karin Lambrecht
(trechos do texto)André Petry
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MARCO DE ARAÚJO 
10/10 a 05/11

RAQUEL BIGNETTI
09/11 a 03/12

Iml ão é freqüente, e cada vez se torna mais raro, o artista que utili- 
■ ™ za para se expressar, a pintura, a pintura a óleo. Marco o faz 

e com muito domínio.
As oito telas que apresenta nesta mostra comprovam isto. Sua 

proposta constrói um universo de contrastes. Proporciona a convivên
cia no mesmo espaço pictórico de situações distintas na sua origem, 
mas que resultam cúmplices no seu conjunto. Tão comprometidas 
umas com as outras que nos parece incômodo imaginá-las separadas.

No seu espaço pictórico, percebemos três situações plásticas. 
Primeiro: o pano de fundo, o elemento atmosférico do quadro é trata
do e poderia sobreviver independente como pintura abstrata. Segun
do: as personagens principais deste espaço são resolvidas fotografi- 
camente. São tubos cilíndricos que fazem sua presença dando à si
tuação uma atmosfera mágica, um movimento silencioso, uma ten
são contida. Terceiro: com os planos geométricos, que ficam entre 
o fundo abstrato e as formas cilíndricas, cria-se uma situação espa
cial em três dimensões.

A cor presente é conseqüência de uma pesquisa com as cores 
análogas e complementares. 0 resultado é a criação de uma atmos
fera muito particular, uma luz que banha o quadro dando uma sensa
ção surreal. Não é a luz do dia, é uma luz resultante de outro univer
so. O que guardo mais das telas de Marco é a sua atmosfera iquietan- 
te. Este mover-se estático de suas formas sobre o fundo. Parece que 
estamos diante do movimento congelado, prestes ao desencadear do 
mover-se. Estamos diante do suspense.

Diário real/imaginário de uma alma perdida.
Porto Alegre, 20 de agosto de 1989.
Local: Paróquia Santa Terezinha.
Recordando com saudades a minha 1 .a Eucaristia, eis que en
contro, à saída da missa dominical, o crente Pasquetti, que me 
interpela com uma solene saudação: Kyrie eleison, Christe 
eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
O diálogo prossegue divagando sobre a sacralização do proces
so de conversão:
P. Qual a tua relação com os mysterios gozosos?
R. No princípio, meramente carnal, puro desejo físico de mate
rializar o reflexo de uma imagem tomada como real.
P. Crêdes nos mysterios da Santíssima Trindade, da Encarna
ção e da Redempção como necessários à salvação?
R. Creio que, para transcender a "Mestra da Verdade", devo 
seguir o meu próprio caminho com uma justa medida: olhar o 
céu e o inferno.
E eis que, no momento da revelação, o sinistro se aproxima: 
"Os mandamentos de Deus não devem ser desobedecidos!"
Et in terra pax hominibus bonae Voluntatis. Amen.

LUIZ GONZAGA GOMES Raquel Bignetti e Carlos Pasquetti
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MARCELO RUBIN DE LIMA (Santa Ma
ria, 1970)ELENICE CORRÊA (Porto Alegre, 1962)

Formação: Licenciatura em Artes Plásticas (1983) e Ba
charelado em Cerâmica (1988) pelo I.A. da UFRGS. Cursos: 
Marily Oppermann, MARGS, 1984; Norma Grimberg, Atelier 
Livre, 1986; lole de Freitas, 1987; Tânia Zara Moreira e Wal- 
tércio Caldas, 1988. Coletivas entre 1982 e 1988. Salão Na
cional Universitário de Arte Contemporânea, MARGS (1988).

Formação: Escola de Artes do Centro de Artes e Letras 
da UFSM, 1980-83; Atelier Livre com Admur Casanova, 
1985-88, UFSM. Coletivas: Sala de Exposições Prof. Cláudio 
Carriconde; Centro de Artes e Letras da UFSM, 1987; Atelier 
Livre da Universidade Federal de Santa Maria, 1987. Individuais: 
Espaço Alternativo em Cena, Santa Maria, RS, 1988; Espaço 
Alternativo Abrigo Nuclear, Santa Maria, RS, 1 988; Bar Inver
so, Santa Maria, RS, 1989.MARILICE CORONA (Porto Alegre, 1964)

Formação: Bacharelado em Pintura, UFRGS (1 988). Cur
sos: Cerâmica, Atelier Livre de Porto Alegre, 1981-82; Refle
xões sobre o ver, Megumi Yuasa, 1 984; Pintura Michael Chap- 
man, 1 988; Coletivas entre 1 986 e 1 988. Salão Nacional Uni
versitário de Arte Contemporânea, MARGS (1988).

ADRIANA GUGLIANO (Buenos Aires, 
1962)

Formação: Bacharelado em Desenho, UFRGS, 1980. Cur
sos; Cerâmica no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, 
1980. Coletivas: Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto 
de Artes, UFRGS, 1986. Salão Nacional Universitário de Arte 
Contemporânea, MARGS, 1988.

PAULO ROBERTO DE CHRISTO (Santa 
Maria, 1960)

Formação: Ingresso no curso de desenho e plástica, 
UFSM, 1986. Cursos: Exploração do Visível, UFSM, 1987; 
Frantz, 1987. Desenho de móveis, SENAI, 1988. Coletivas; Sa
lão Universitário de Artes, UFSM, 1987; 7.° Salão Universitá
rio de Artes, 1.° lugar em escultura, UFSM, 1988. Monitoria 
na cadeira de Expressão e Volume no Centro de Artes e Letras 
da UFSM.

ROBERTO FAJARDO (Panamá, 1959)
Exposições Coletivas: I Mostra de Arte da Semana Aca

dêmica, UFRGS, 1982; "I de Maio'', em Porto Alegre/RS e 
"Nós Dez Unidos", I. A., UFRGS, (1984); Fundação Cultural 
de Canoas, RS, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, I. A. 
UFRGS; Trabalhos de Graduação UFRGS (1985); Formandos 
de Artes 86/1, I. A., UFRGS (1986); Mostra Coletiva de Pro
fessores da FEEVALE, Centro de Cultura Semec — Novo Ham- 
burgo/RS. Exposições Individuais: Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo, UFRGS, (1 983); Galeria da Casa da Municipalidade na 
Cidade do Panamá, República do Panamá (1984); Galeria do 
Theatro Mágico, POA/RS (1985); Galeria Mery de Bernal, Pa
namá (1987); Espaço do Banco Francês Brasileiro, POA/RS, 
(1986). Participações em Salões: I Salão de Arte Universitá
ria, I.A., UFRGS (1 982); XII Salão de Arte Jovem, Primeira Mão 
no Centro Cultural Brasil — Estados Unidos, Santos/SP (1985); 
VII Concurso Nacional de Pintura 87, Instituto Nacional de Cul
tura, Panamá (1 987); Salão de Arte de Novo Hamburgo — 3.° 
Lugar/Pintura (1988); X Salão de Artes PUC/RS (1988); VIM 
Salão Câmara Municipal de Porto Alegre — MARGS (1988).

RICHARD JOHN (Porto Alegre, 1966)
Formação: Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre; In

gresso no curso de Artes Plásticas da UFRGS, 1985. Cursos: 
Carlos Wladimirsky, Otacílio Camilo, Maria Leda Macedo, An- 
dreas Muller-Pohle; Verena Von Gagern e Marcus de Lontra. 
Salão Nacional Universitário de Arte Contemporânea, Menção 
Especial, MARGS, 1988.

SIMONE ALOISE (Porto Alegre, 1963)
Formação: Ingresso no curso de Artes Plásticas, UFRGS, 

1 982. Coletivas entre 1 983 e 1 988. Salão Nacional Universi
tário de Arte Contemporânea, Menção Honrosa, MARGS, 
1988.
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CORNÉLIA KUDIESS (Santa Rosa, 1968)
Coletivas: 1 987

MARCO DE ARAÚJO (São Luiz Gonzaga, 
1959)1 .a Mostra de Artistas da Terra, San

ta Rosa/RS; Arte no Trevisan, Santa Maria/RS; VI Salão Uni
versitário de Arte, Santa Maria/RS, Prêmio Aquisição. 1 988 — 
2.a Mostra de Artistas da Terra, Santa Rosa/RS, Prêmio 2.° Lu
gar; Casa de Cultura, Cruz Alta/RS; I Concurso Nacional da 
A.I.A.M.

Formação: Bacharelado em Desenho, Instituto de Artes, 
UFRGS, 1 986 e Bacharelado em Pintura, I. A., UFRGS, 1 987. 
Cursos: Seminário "Artes Plásticas e Formação Profissional", 
Instituto Nacional de Artes Plásticas — FUNARTE e Instituto 
de Artes UFRGS, 1 986. Coletivas: 1 983 — Mostra de Arte Mis- 
sioneira, São Luiz Gonzaga, RS; Mostra de Arte Universitária, 
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes UFRGS, 
POA/RS. 1984 — Exposição Coletiva "Nós Dez Unidos", Pi
nacoteca Barão de Santo Ângelo — Instituto de Artes da 
UFRGS, POA/RS. 1 986 — Exposição dos formandos em Artes 
86/I, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo — Instituto de Ar- 
tes/UFRGS; Exposição Coletiva na Pinacoteca do Instituto de 
Artes da UFRGS. 1987 — IV Mostra de Arte Missioneira, São 
Luiz Gonzaga/RS. 1 988 — Exposição dos Formandos de Artes 
de 87/2, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Ar- 
tes/UFRGS; VIII Salão Câmara Municipal de Porto Alegre, 
MARGS; V Muestra dei Arte Missioneira, Museo de Bellas Ar
tes de Ia Ciudad de Posadas-, Argentina. 1 989 — Exposição Co
letiva na Galeria de Arte Badesul, Porto Alegre/RS, Exposição 
Coletiva promovida pela AGARS "Projeção 89", Porto Ale
gre/RS. Individual: 1988 — Exposição Itinerante no Rio Gran
de do Sul, nas localidades de: Ijuí, São Luiz Gonzaga, Santo 
Ângelo e Cruz Alta.

Academia Internacional de Arte Moderna, São Pau
lo/SP; VII Salão Universitário de Arte, Santa Maria/RS, Prêmio 
Aquisição.

SIMONE ROSA (Santa Maria, 1968)
Coletivas: 1987 — 5.° Salão dos Novos, Pelotas/RS; Ar

te no Trevisan, Santa Maria/RS; VI Salão Universitário de Arte 
Santa Maria/RS, Prêmio Aquisição. 1988 
Santa Maria/RS; Salão Curitiba Arte 4, Curitiba/PR; 5.° Salão 
de Arte Contemporânea, Pelotas/RS; Casa de Cultura Cruz Al
ta/RS; Itaimbé Palace Hotel, Santa Maria/RS; Feira de Gravu
ra, Curitiba/PR; 6.° Salão dos Novos, Pelotas/RS; VII Salão Uni
versitário de Arte, Santa Maria/RS; Minitrabalhos Galeria Gai- 
ger, Santa Maria/RS. Individual: 1 989 — Galeria Gaiger, Santa 
Maria/RS.

Galeria Gaiger,

RAQUEL BIGNETTI (Porto Alegre, 1965)MARION VELASCO ROLIM (Porto Ale
gre, 1960) Formação: Bacharelado em Desenho, UFRGS, 1 988. Co

letivas: 1988 — "Aperto 88" e "Não Use Preto" — Pinacote
ca Barão de Santo Ângelo, Instituto de Artes/UFRGS; Salão Uni
versitário de Arte Contemporânea — 80 Anos do Instituto de 
Artes da UFRGS, MARGS, Menção Especial. 1 989 — "Bleau, 
Blanc, Rouge", Agência de Arte, Pórto Alegre.

Formação: Licenciatura em Educação Artística, 1986 e 
Bacharelado em Pintura, 1988, pelo Instituto de Artes da 
UFRGS. Cursos: Pintura, com Michael Chapman e Karin Lam-
brecht; Vídeo com Simone Michelin; Performance com Guto 
Lacaz; Desenho com Carlos Pasquetti. Desenvolve Pesquisa de 
Aperfeiçoamento em Performance sob orientação de Mara Al
vares - CNPQ. Coletivas: I Salão Nacional Universitário de Ar
te Contemporânea; MARGS, 1988. Coletivas: Espaço Cultu
ral do Banco Francês e Brasileiro, 1986. Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS, 1986. Perfor
mances de Multimídia, Sala Álvaro Moreira — Centro Munici
pal de Cultura, 1987. "Ode à Marte" em "Salão Performan
ce", Sala Qorpo Santo, da UFRGS, 1 987. Performance Radio
fônica, Rádio Ipanema FM, 1987. Vídeo-Performance, Institu
to de Artes, UFRGS, 1988.
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EXPOSIÇÕES PARA 1990:
Comissão de Seleção: ANETE ABARNO, CARLOS PASQUETTI, MARA CARU- 
SO, MARILENE PIETÁ e NILZA HAERTEL.
Artistas Selecionados: ROBERTO SCHMITT-PRYM (20/03 a 15/04/90) - RO
GÉRIO PRESTES DE PRESTES (17/04 a 13/05) - ANA CRISTINA NATIVIDA
DE (15/05 a 10/06) - GELSON RADAELLI (12/06 a 08/07) - MARILICE CO- 
RONA (14/08 a 09/09) - ADOLFO BITTENCOURT E ENY SCHUCH (11/09 
a 07/10) - MÍRIAM TOLPOLAR (09/10 a 04/11) - CLAUDIA PEREIRA E FLÁ- 
VIO GONÇALVES (06/11 a 02/12)

Edição - COORDENADORIA DE ARTES PLÁSTICAS - CODEC 
Programação Visual - ANTÔNIO PAULO BIURRUM, CLÁUDIA AZEVEDO, 
CLÁUDIA PEREIRA, LORENA GEISEL 
Composição e Impressão - CORAG
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BLANCA BRITES, DÉCIO PRESSER E MÁRIO ROHNELT - Comissão de 
Seleção.
MARGIT SARTOR - Montagem
ANABEL GERBER, IRAN WINCK, JOSÉ FRANCISCO ALVES e LORENA GEI- 
SEL - Programação e administração.
JOSÉ LUIZ DO AMARAL - Coordenação Geral
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