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Com «ARTE HOJE», o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul e 
os artistas reunidos nesta mostra 
prestam homenagem à «Fôlha da 
Tarde», no seu 30» aniversário, 
num reconhecimento de quanto 
tem feito a Companhia Jornalís
tica Caldas Junior pelo desenvol
vimento das Artes Plásticas nes
te Estado.

Convém mesmo lembrar que nos 
começos do movimento artístico 
em nossa terra, antes que exis
tissem as numerosas galerias de 
hoje e o próprio Museu, era nos 
altos da sede do «Correio do Po
vo», pràticamente o primeiro lo
cal de exposições que existiu em 
nossa cidade, onde a população 
interessada podia acompanhar o 
movimento artístico estadual e 
também o nacional e às vêzes o 
de países vizinhos. Enfim, os que 
pertencem a gerações ainda novas 
terão feito o início da sua forma
ção artística freqüentando esta 
galeria desinteressadamente man
tida por um grande jornal.

Ao mesmo tempo, ARTE HOJE 
pretende constituir uma visão pa
norâmica da arte que atualmente 
se faz no Rio Grande sem deter- 
se rigorosamente na avaliação das 
diversas tendências que a com
põem. Ditou êste espírito a von
tade de reunir em tôrno à come
moração do aniversário da «Fô
lha» os artistas que pela conti
nuidade do seu trabalho têm si
do constantemente objeto da no
tícia jornalística e que, portanto, 
configuram um aspecto significa
tivo da paisagem intelectual do 
Estado.

Encontramos o maior contigen
te de artistas e a mais significati
va diversidade de tendências na 
Pintura. Constatamos em primei
ro lugar a permanência de deter
minadas modalidades pictóricas, 
mais aproximadas da ilustração, 
em Vitorio Gheno. Joel Amaral é 
representativo de uma atitude que 
visa sinceramente o regional nos 
seus aspectos humanísticos mais 
do que históricos ou sociológicos, 
enquanto que Gastão Hofstetter 
procura uma renovação da sua 
pintura nas formalizações cubistas, 
geometrizantes, sem no entanto 
abandonar a nitidez figurativa. 
Por outro lado, Carlos Alberto Pe- 
trucci trabalha uma temática sub- 
jetivista em tôrno da idéia da fe
minilidade. tratando-a em ritmos 
obscuros.

certo mistério as formas de seus 
quadros.

Alguns artistas, entretanto, man
tém uma posição a parte, desta
cando-se por atuações nitidamen
te pessoais. É o caso de Waldeny 
Ellias que pratica um aurrealismo 
lírico, em que o tema feminino é 
absoluto, constante expressão de 
uma pureza que concentra signos 
e mistérios. Outro é Antônio Gu- 
tierrez, colorista sutil que, em 
composições equilibradas exprime 
uma paz e uma nostalgia construí
das com a mistura quase inespe
rada de objetos cotidianos. Tam
bém Danúbio Gonçalves tem uma 
situação singular na pintura rio- 
grandense. pois, preocupado du
rante anos com os problemas da 
técnica, vai aos poucos libertan
do sua maneira em que o elemen
to gráfico tem um papel impor
tante na determinação da sua re
gra compositória,

Uma geração mais recente de 
pintores tem se engajado vigoro
samente na problemática formal e 
espiritual do nosso tempo. Entre 
cies destaca-se Regina Silveira 
cujo expressionismo neo-figurativo 
perfaz uma poética de drama e 
solidão, que formalmente se rea
liza através de uma diáletica in
tensa do grafismo e da côr. Em 
Lily Hwa vamos encontrar uma 
atitude mais lírica em que a ima
ginação constrói os ritmos e os 
signos de uma realidade de encan
tamentos, figurações e formativi- 
dades plena de sonhos e mitos. 
Outra neo-figurativa é Suely Anna 
Kelling que descobre o mundo de 
distâncias, de esperas e apêlos da 
comunicação humana, sintetizado 
numa noite feérica a expansão da 
côr e a determinação fugidia da 
figura. Ênio Lippmann constrói 
um abstracionismo lírico com ilu
minações surpreendentes que criam 
espaços ambíguos na sua vibração 
colorística. De outra parte, José 
Roberto Bonatto é um jovem pin-

Outros pintores podemos agru
par em tôrno da Escola de Artes 
da nossa Universidade, que tem 
contribuído decisivamente para a 
formação de valores artísticos mui
tas vêzes renovadores. Destaca-se, 
antes de tudo o nome de Ado Ma- 
lagoli cujo ensinamento tem en
caminhado já algumas gerações 
para a arte contemporânea, 
próprio realiza uma pintura coe
rente com sua formação técnica e 
que, tendo participado dos inícios 
do modernismo no Brasil, tem sa
bido também renovar-se sem per
der suas características pessoais.

Alice Brueggemann exerce uma 
profissão de lirismo onde ressalta 
a temática da adolescência, num 
tratamento poético em que a côr 
e a textura constituem os elemen
tos básicos. Já Rubem Galant Ca
bral aproxima-se de uma abstra
ção, onde as indicações figurati
vas permanecem o elemento es- 
truturador da composição.

Juntamente com êstes pintores 
devemos citar a Paulo Porcella 
cujas naturezas mortas, tratadas 
em tons profundos, revestem de

Êle

Entretanto, não será sem valia 
tentar uma descrição despreten- 
ciosa criticamente do movimento 
artístico gaúcho aqui representado 
por alguns nomes que já mere
cem uma consideração nacional e 
por outros que são importantes 
na história da arte local.
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AVATAR MORAES nasceu em 
Bagé, no ano de 1933. Começou 
a pintar em 1961. formando-se na 
Escola de Artes da UFRGS em 63. 
Um ano antes tinha merecido a 
Medalha de Bronze do Salão do 
Instituto de Belas Artes de Pôrto 
Alegre. Outros prêmios se se
guem: 2'> Prêmio de Pintura no 
Salão Cidade de Pôrto Alegre: 
em 1963; Prêmio «Fundação do 
Paraná», no Salão do Paraná, em 
1964. Em 65. vence concurso pa
ra a realização de painel decora
tivo do Banco Agrícola Mercantil 
de Pôrto Alegre. Finalmente, em 
1966, recebe o Prêmio Ducal de 
Aquisição no I Salão de Abril, do 
Rio de Janeiro. O artista tem par
ticipado nos Salões de Belo Hori
zonte, Paraná, Distrito Federal, I 
Salão ESSO de Artistas Jovens e 
do Concurso da Air France.

Bettiol nos apresenta a encanta
dora visão de um mundo de ado
lescências poéticas, onde ressoa a 
idéia de uma natureza clara, aber
ta e acolhedora, num telurismo 
inoscente. Na composição dêste 
mundo de entusiasmo se insere a 
frase convidativa do devaneio a- 
moroSo. Com Vera Chaves Bar
celos, porém, entramos numa ou
tra concepção da gravura, pois no 
seu trabalho é o corte o gerador 
da superfície e do espaço. Medi
tando, a princípio, a paisagem, 
sua xilogravura amplia-se a pro
cura dos ritmos maiores da natu
reza, abarcando suas qualidades 
dramáticas, na composição de um 
jôgo movimentado de massas e 
côres. Henrique Fuhro pratica um 
surrealismo em que a acrobacia do 
ser humano lida a máquina do 
tempo, equilibrando-se instável
mente em meio a uma natureza 
variegada. A sobriedade do corte 
e da composição permitem-lhe uma 
síntese expressiva cheia de con- 
tensão. Por fim, gostaríamos de 
citar Anestor Taveres um dos pou
cos artistas ingênuos que possui o 
Rio Grande do Sul. Suas gravu
ras misturam as histórias popula
res de uma cidade em pleno cres
cimento com a poética dos seus 
sonhos e experiências.

ARTE HOJE é portanto a de
monstração viva da intensidade do 
movimento artístico no Rio Grande 
do Sul, que se enriquece pela pró
pria variedade dos caminhos em
preendidos, mesmo quando algumas 
soluções não pareçam indicar no- 

.vas possibilidades no futuro. Êste, 
porém, não é o caso da maioria 
dos nossos artistas. A demonstra
ção do que fazem hoje nos permi
te entrever resultados ainda me
lhores da ARTE AMANHA.

tor que começa a elaborar uma 
linguagem de gestos calmos e es
táveis, onde predomina a horizon
tal que suporta um colorido cáli- 
do e luminoso. A pintura de ges
to, ou mais precisamente a «Ac- 
tion painting» tem um represen
tante em Patrick Hwa, aquisição 
recente da pintura riograndense e 
cuja intensidade de trabalho pro
mete realizações sólidas e signifi
cativas.

No terreno da arte experimen
tal, vamos encontrar dois artistas 
bastante dissemelhantes. Em pri
meiro lugar, Suzana Mentz cuja 
característica mais evidente é a 
ousadia e a inquietação diante de 
novos meios de expressão, sejam 
materiais ou técnicas. Bem dife
rente é Avatar Morais cuja arte 
segue uma constante de equilíbrio 
e tratamento rigoroso dos mate
riais submetida, antes de tudo, a 
uma vigorosa necessidade expres
siva. Atualmente êle constrói «dis- 
plays» «ensembles» que reúnem à 
face humana, objetos e componen
tes fragmentários de máquinas, às 
vêzes elementos geométricos, crian
do uma atmosfera quase mística 
em tôrno da idéia da solidão hu
mana.

contrastes entre materiais que re
forçam suas intenções expressivas. 
Por último. Vasco Prado sabe a- 
liar um artezanato seguro com a 
distinção clássica da figura em 
perfeita harmonia com as qualida
des do material. Suas madeiras e 
pedras refletem uma meditação da 
beleza configurada em volumes rit
mados, quase em arabescos, em 
que aqui e ali se inserem vazios 
compensadores.

Nesta exposição, é, sem dúvida, 
o desenho o aspecto da arte rio
grandense menos bem representa
do. Faltam nomes como o de Ali
ce Soares, uma das personalidades 
iniciadoras do gênero entre nós, e 
o de Luiz Carlos Cunha, que hoje 
vive em São Paulo, um dos nossos 
mais jovens valores. Contudo está 
presente Nelson Wiegert, atual
mente na Alemanha, e cujos de
senhos de um grafismo expontâ
neo, pleno de velocidade e vibra
ção, correspondem a certo estrato 
do informalismo que se preocupa 
com um sentido cósmico. De ou
tra parte, Marlene Fuser elabora 
uma arte que está no limite de 
um realismo poético e de um sur
realismo ainda pouco definido. No 
tecido de traços minuciosamente 
elaborados as densidades de prêto 
e cinza, e mesmo a côr desmaia
da às vêzes, reconstroem uma vi
são muito próxima da memória 
infantil, tanto o olhar está mis
turado, pela proximidade, aos pe
quenos seres da natureza. Paulo 
Perez, ao contrário, faz uma com
posição com símbolos obscuros, 
articulando sugestões que pene
tram densos mistérios.

£

Menos variado que o da pintura 
é o panorama da escultura no Rio 
Grande do Sul. Três artistas real
mente significativos demonstram 
diversas modalidades desta difícil 
expressão plástica. Citemos pri
meiramente a Francisco Stockin- 
ger, hoje um nome nacional, cuja 
arte viril aprofunda constante
mente o tema do guerreiro, figu
ra vertical, onde a madeira, o 
ferro e o esmalte se fundem para 
glorificar o homem, sua coragem 
e dignidade. Carlos Gustavo Te- 
nius, artista mais jovem, traba
lha com a solda formas que se 
espacializam num movimento de 
ritmos alares. Na sua escultura se 
funde o ferro e a pedra criando

De tôdas as formas de arte pra
ticadas pelos artistas gaúchos pa
rece ser a gravura a que mais 
continuadamente tem sido procu
rada e cujos resultados têm sido 
os mais felizes. Aqui temos uma 
visão bastante exata do que se 
realiza hoje neste setor. Zorávia

CARLOS SCARINCI
Display IDiretor do MARGS



JOSÉ ROBERTO BONATTO nas
ceu em São Francisco de Assis, 
RGS, em 19 10. Inicia seus estu
dos com Francisco Stoclcinger e 
Iberê Camargo fazendo gravura 
no AfeRer Livre da Prefeitura de 
Pôrto Alegre. Posteriormente in
tegra a Exposição da Gravura 
Gaúcha, na Gaiena Estímulo de 
Buenos Aires. Na Galeria do IBA, 
na mesma ocasião participa da mos
tra do Grupo ao Atelier Livre e 
ingressa na Escola de Artes da 
UFRGS. Em 1961 é premiado no 
Saião Anual da Associação de Ar
tistas Plásticos Francisco Lisboa e 
no Saião da Escola de Artes. No 
ano passado conclui o Curso de 
Pintura nesta Escola e obtém 
«Menção Honrosa» no II Salão 
Cidade de P»rlo Alegre. Sua pri
meira mostra individual realiza se 
no fim de 65 na Galeria Lalcar.

ALICE BRUEGGEMANN nasceu 
em 1917, tendo feito seu Curso de 
Artes Plásticas na Escola de Ar
tes da UFRGS, sob a orientação 
de Ado Malagoli. A partir de 1917 
participa assiduamente no movi
mento artístico riograndense, ten
do conquistado a Medalha de 
Bronze no VII Salão do IBA, em 
1956. No ano seguinte, no IX Sa
lão da Associação de Artistas Plás
ticos Francisco Lisboa recebe a 
Medalha de Prata. No Paraná, 
recebe a Medalha de Bronze do 
XVII Salão Paranaense de Belas 
Artes, em 1960. A Medalha de 
Prata da Associação de Artistas 
Plásticos Francisco Lisboa lhe é 
outorgada em 1964. Neste mesmo 
ano conquista o 1? lugar em pin
tura da I Exposição Feira do Ar
tista Gaúcho. Finalmente, em 
1965, recebe o l? Prêmio de Pin
tura no «II Salão Cidade de Pôrto 
Alegre». Além disso a artista tem 
participado de inúmeras outras 
exposições, tanto oficiais como 
particulares, encontrando-se obras 
suas em diversas pinacotecas como 
a do «Correio do Povo», no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, da 
Escola de Artes e em muitas ou
tras coleções.

/

Composição em Terra Figura
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RUBENS GALANT COSTA CA- 

BRAE nasceu em Pórlo Alegre, 
em 192S. K formado em pintura 
na Escola de Aries da Universi
dade do Rio Grande do Sul, em 
1957, onde atualmente é instrutor 
de ensmo na cadeira de Pinaua. 
Recebeu medalha de Bronze no IX 
Salão Oficial da Associação Rio- 
grandense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, em 1957. Obte
ve o 1? Lugar na Exposição da 
Aliança Francesa, em 1957. Par
ticipou da Exposição no Museu de 
Arte Moderna de Florianópolis, 
em 1958. Obteve o prêmio Luigi 
Locatelli no I Salão Pan-america
no de Arte, em 1958. Obteve o 
1» lugar no XI Salão Oficial da 
Assoe.ação Riograndensc de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa, em 
1959, e no VI Salão Câmara Muni
cipal de Pôrto Alegre, também 
em 1959. Realizou exposição indi
vidual em Novo Hamburgo e em 
Pôrto Alegre, em 1960. No XVII 
Saião Paranaense de Belas Artes 
recebeu Medalha de Prata e Prê
mio Governo do Paraná, em 1960. 
Participou da Exposição Itineran
te no Estado do Rio Grande do 
Sul. em 1961. Obteve Prêmio A- 
quisição na Exposição de 
Riograndense do Passado e do 
Presente, em 1961 e Prêmio Trans- 
paraná no XVIII Salão Paranaen
se de Belas Artes, em 1961. Fêz 
exposição individual na Aliança 
Francesa, em 1962. Participou da 
Exposição de Litogravuras na Es
cola de Arquitetura, URGS. em 
1962. Foi-lhe conferida Medalha 
de Bronze no IX Salão de Artes 
Plásticas do Instituto de Belas 
Artes, em 1962. Participou da Ex
posição «15 Artistas Gaúchos» em

1963 e da Exposição Coletiva na 
Galeria Macunaima no Rio, em 
1963.
convite da Divisão de Cultura do 
Estado do Paraná, em 1964. Ex
posição de Artistas Gaúchos na

Galeria Espaço, em 1964.
1965, fêz exposição individual na 
Galeria Espaço em Pôrto Alegre. 
Participou da Exposição Coletiva 
na inauguração da Galeria Leopol- 
dina.

Em

Expôs individualmente a

VITÕRIO GHENO nasceu 
1925. Começou nas artes gráficas 
em 1938, com o mestre Zeuner. 
Já em 1944 ilustrava livros e ca
pas para a Livraria do Globo. 
Em 47 trasladou-se para Buenos 
Aires, onde dedicou-se a ilustra
ção de revistas e livros das Edi
toras Peuser e Atlântida. Expôs 
no Museu ‘Nacional e em diversas 
coletivas da capital argentina. No
vamente em Pôrto Alegre, expôs, 
em 1948 na Galeria Pereira e em 
1950 na Galeria do Correio do Po
vo. De 1950 a 52 está na França, 
onde ilustrou revistas, viajou e 
frequentou diversas academias de 
arte. Com Clóvis Graciano aper
feiçou-se em gravura em metal 
em Paris. De volta ao Brasil, 
fêz exposições em 52 e 53 na As
sociação Brasileira de Imprensa 
no Rio e na Galeria Pereira em 
P. Alegre. Em 1962 apresentou 
seus trabalhos na Galeria da Li
vraria do Globo e ültimamente, 
em 65, na Galeria Mondrian.

Arte

Figura em Vermelho Locomotiva



sista do govêrno francês vai a 
Paris, de onde viaja conhecendo 
os museus da França, Espanha, 
Bélgica, Holanda, Inglaterra, Itá
lia, Áustria, Alemanha e Suíça. 
De volta à Bagé, fundou com 
Glauco Rodrigues e Glênio Bian- 
chetti o «Clube de Gravura», em 
1951. Recebeu Medalha de Prata 
no V Salão de Artes Plásticas 
«Francisco Lisboa», em 1951. Par
ticipou de Exposição coletiva em 
Pôrto Alegre, Florianópolis, Mon- 
tevidéo, Pequim, Rio, Moscou, Vie
na e em São Paulo, em 1952. Re
cebeu o «Prêmio de Viagem no 
País» no II Salão Nacional de Ar
te Moderna, Rio fazendo parte de 
uma delegação cultural por países 
da Europa, em 1953. Participou 
da delegação gaúcha ao I Con
gresso de Intelectuais realizado 
em Goiânia em 1954. Estudou 
gravura com Iberê Camargo, em 
1955. Participou da Exposição de 
gravadores gaúchos nos Estados 
Unidos no ano de 1960. Em 1961, 
assistiu ao curso de litografia, de 
Marcelo Grassmann. No mesmo 
ano recebeu «Medalha de Prata» 
em gravura no IX Salão de Artes 
Plásticas da Escola de Artes, par

ticipando ainda da exposição de 
gravadores gaúchos na União Pan- 
americana em Washington. Em 
1963, participou da Exposição de 
14 artistas de Pôrto Alegre no 
Rio, patrocinada pelo Museu de 
Arte do RGS. Recebeu o I Prê-

DANúBIO GONÇALVES nasceu 
em Bagé, no ano de 1925. Fixou 
residência no Rio em 1935. Dedi
cou-se à caricatura conhecendo a 
Mário Mendez que muito o esti
mulou. A partir de 1941 colabo
rou com as revistas «A cena Mu
da» . Mirim como caricaturista. 
Em 1913 estudou desenho e pin
tura com Cândido Portinari, fre- 
qüentando o atelier de Roberto 
Burle Marx. Expôs pela primeira 
vez, individualmente, no Instituto 
de Belas Artes em Bagé, RGS, em 
1914. Participou da Exposição co
letiva de arte moderna na Asso
ciação Brasileira de Imprensa, no 
Rio de Janeiro, em 1945. No mes
mo ano estudou na Sociedade Bra
sileira de Belas Artes e no ate
lier do escultor polonês August 
Zamoyski. Em 1916 estudou na 
Fundação Getúlio Vargas: xilo
gravura com Axel Leskochek, gra
vura em metal com Carlos Oswald 
e desenho com Santa Rosa. Em 
1918 retorna ao Rio Grande do 
Sul, expõe em Pôrto Alegre. Re
cebe «Menção Honrosa» em pintu
ra, e Medalha de Prata, em dese
nho no Salão Nacional de Belas 
Artes no Rio. Em 1919, como bol-

mio no «I Salão Cidade de Pôrto 
Em 1964,Alegre», em gravura, 

foi premiado na I Exposição Fei
ra do artista gaúcho, passando a
lecionar os cursos de desenho e 
xilogravura da Divisão de Cultu
ra da Prefeitura Municipal. Em 
1965, foi contemplado com o I 
Prêmio em desenho no «II Salão 
Cidade de Pôrto Alegre».

Agregado

.



GASTAO HOFSTETTER nasceu 
em Pôrto Alegre, em 1917. Auto
didata. iniciou sua carreira artis- 
tica em 1946, realizando sua pri
meira individual em 1950, na Ga
leria do Correio do Povo. Em 52, 
participou do Salão de Arte Mo
derna de Santa Maria, obtendo a 
Medalha de Prata. No Instituto 
Cultural Brasileiro Norte Ameri
cano realiza exposição individual 
em 54 e neste mesmo ano recebe 
a medalha de bronze do Salão da 
Associação Francisco Lisboa e 
também a do Salão do IBA. No 
ano seguinte na Galeria da Casa 
das Molduras promove outra ex
posição individual dêste artista. 
Nos anos seguintes êle participa 
das mais importantes mostras co
letivas do Rio Grande do Sul. Em 
G5 realiza uma individual na Ga
leria Sete Povos.

ANTÔNIO GUTIERREZ nasceu 
em Maçambará, distrito de Itaqui, 
RGS, em 1934. Iniciou-se em pin
tura com Waldeny Ellias em 1959. 
A partir de 1960 tem participado 
do movimento artístico gaúcho, 
comparecendo naquele ano no 
Festival de Artes Plásticas Con
temporânea e na Exposição de 
Arte Religiosa, promovidas pelo 
MARGS. Sua primeira individual 
realizou-se em 1962, no Instituto 
Cultural Brasileiro Norte Ameri
cano, de PA. Tomou parte tam
bém da mostra «14 Artistas Gaú
chos». organizada pelo MARGS, 
na Galeria Macunaíma do Rio de 
Janeiro. No mesmo ano mostra 
sua pintura, juntamente com 
Henrique Fuhro na Galeria do 
ICBNA e na mostra Coletiva de 
Artistas do Rio Grande do Sul 
promovida pelo MARGS em PA e 
Curitiba. Nos últimos anos o ar
tista não tem exposto dada a 
grande procura de suas obras, 
sempre vendidas antes que êle as 
tenha em número suficiente para 
uma exposição.

Natureza MortaNatureza Morta



Movimento

JOEL AMARAL nasceu em Li
vramento, RGS, em 1918. Partici
pando ativamente no movimento 
artístico local, possui inúmeros 
prêmios entre os quais se desta
cam a Medalha de Ouro no 1’ 
Salão Catarinense de Belas Artes, 
a Medalha de Bronze no Salão Rio 
Grandense de Belas Artes^ a Me
dalha de Bronze no XII Salão da 
Associação Francisco Lisboa, Me
dalha de Bronze no Salão Pan A- 
mericano de Belas Artes, 2» lugar 
no Salão Câmara Municipal de 
Pôrto Alegre. Possui obras no 
MARGS, na Pinacoteca do Insti
tuto de Belas Artes e no Palácio 
do Govêrno de Florianópolis.

LILY HWA nasceu em 1934, em 
Hankow, China. Vive no Brasil 
desde 1950, tendo se naturalizado 
brasileira em 1964. Cursou o Ins
tituto de Belas Artes, de Pôrto A- 
legre, de 1955 a 1958. Frequentou 
a «Cranbrook Academy of Art, 
em Michigan, USA, de 1959 a 1961. 
Com uma bôlsa de estudos, fre
quenta o curso de férias da San- 
gatuck Schohll, de Michigan, em 
1960. De 1962 a 1963, trabaiha na 
«Academia di Belle Arti em Ro
ma. Estagia em 64 e 65 na Aka- 
demie der Bildende Künste de 
Munique, Alemanha. Sua partici
pação no movimento artístico ini
cia-se em 1958-59, nos Salões a- 
nuais de Pôrto Alegre e Bahia. 
Neste último ano obtem um prê
mio de aquisição do X Salão da 
Associação de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa. Em 60-61 par
ticipa de várias mostras coletivas 
norte-americanas, obtendo o Prê
mio Youngstown, na Butler An- 
nual Midyaer Show, em Ohio. De 
1961 a 62, está de volta ao Brasil, 
expondo individualmente na Gale
ria do Instituto de Belas Artes de 
PA, na Aliança Francêsa, no IX 
Salão de Artes Plásticas do RGS, 
em que conquista a Medalha de 
Prata, na Galeria de Arte das Fo
lhas, em São Paulo, obtendo o 
Prêmio Leirner de Arte Contem
porânea; participa também do 
Salão de Arte Moderna, no Rio. 
Em 1963, recebe a Medalha de 
Prata do Palazzo Delle Esposi- 
zioni, de Roma; faz mostra in
dividual nesta cidade, na Galeria 
Artisti d/Oggi. Em 1964, partici
pa do 1« Salão de Arte Moderna 
de Brasília. Finalmente em 65, 
expõe na Galeria Heseler de Mu
nique, Alemanha, participa do II 
Salão Cidade de Pôrto Alegre, ob
tendo o 2? prêmio de Pintura e 
realiza exposição individual no 
MARGS.Figuras
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Err. 1964, concorreu ao XII Salão 
da Associação Francisco Lisboa 
sendo premiado com Medalha de 
Prata. Em 1965, participou do 2? 
Salão Cidade de P. Alegre, pre
miado com Menção Honrosa e fez 
uma individual da Galeria Espaço 
em P. Alegre. Em 1986 participou 
do Salão de Abril MAM na Gua
nabara.

Alegre, da VI Jornada Interame- 
ricana de Poesias em Piriápolis. 
Montevideo. Em 1963, participou 
da mostra de artistas do Rio 
Grande do Sul no Museu de Arte 
do Estado, dos «Melhores do Sul» 
em P. Alegre e dos 14 artistas 
gaúchos na Galeria Macunaíma, 
Rio e da Gravura do Rio Grande 
do Sul. em Córdoba Argentina.

PATRICK HWA, nasceu na Chi
na, em 1931. Estudos gerais e ca
ligrafia em Shanghai, China. Em 
1953 diplomou-se em engenharia 
na Villanova University Pennsyl- 
vania, USA. De 1954 a 1958 tra
balhou em engenharia em Phila- 
delphia, USA. De 1959 a 1963, re
sidindo em Pôrto Alegre, dedica- 
se a trabalhos industriais. Desde 
1964 passa a dedicar-se à pintura. 
Em 1965, assumiu a presidência 
da Ass. de Artes Plásticas Fran
cisco Lisboa e participou do II 
Salão Cidade de Pôrto Alegre.

ENNIO LIPPMANN, nasceu em 
1-12-1934, em Rio Pardo RGS. 
Iniciou seus estudos em desenho e 
pintura em Petrópolis, Rio. Em 
1952 voltou à terra natal. Ê for
mado pela escola de Artes da 
URGS. Estudou pintura com Ibe- 
rê Camargo e litografia com Mar
celo Grassmann. Em 1956, parti
cipou do 7? Salão da Escola de 
Artes da URGS, Salão Aliança 
Francêsa. Em 1957, participou do 
IX Salão Francisco Lisboa e do 
IV Salão Câmara Municipal de 
Pôrto Alegre. Em 1958, fêz parte 
do 1® Salão Pan-americano de Ar
te e do 10? Salão da Ass. de Ar
tes Plásticas Francisco Lisboa sen
do contemplado com Menção Hon
rosa. Em 1959, participou do XI 
Salão da Ass. Francisco Lisboa, 
obtendo Medalha de Bronze e do 
VI Salão Câmara Municipal de P. 
Alegre sendo premiado com 2? 
Prêmio de Pintura. Obteve o 1? 
Prêmio de desenho no VII Saião 
Câmara Municipal de Pôrto Ale
gre, participando do Festival de 
Artes Plásticas Contemporâneas 
em P. Alegre e Salão Arte Con
temporânea Tribuna do Paraná, 
em Curitiba, no ano de 1980. Ex
pôs Individualmente, em 1961, na 
Galeria I.B.E.U. e na Galeria Ma
cunaíma. no Riò, no mesmo ano 
na Faculdade de Arquitetura em 
P. Alegre. Em 1962 participou do 
TX Salão do Artes Plásticas da 
Escola de Artes, obtendo o prê
mio «Divisão de Cultura» e da 
Exposição do Atelier Livre da 
Prefeitura dc- P. Alegre-, em Curi
tiba, No mesmo ano realizou as 
seguintes mostras individuais: na 
Faculdade de Arquitetura de P.

Iii

(

«Tudo estaria perdido se a an
gústia não fosse consciente»Abstraçãp I
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ADO MALAGOLI nasceu em 
Araraquara, estado de São Paulo. 
Fêz seus estudos Iniciais na esco
la profissional masculina, onde se 
diplomou em artes decorativas, 
cursou a seguir, o liceu de artes 
e ofícios de São Paulo cujos es- 
e ofícios de São Paulo cujos 
estudos terminou com distin
ção. Transferindo-se para o Rio 
de Janeiro, ingressou na Escola 
Nacional de Belas Artes e no anti
go núcleo Barnardelli. Durante 
dois anos, cursou o Fine Arts 
Institute of the University of Co- 
lumbia, nos Estados Unidos, onde 
realizou estudos de História da 
Arte e Museologia. Como hóspede 
do State Department de Washing
ton, viajou por todo o território 
americano, em visita aos centros 
culturais e artísticos do pais. Par
ticipou de diversas exposições co
letivas, destacando-se a do River- 
side Museum de New York, co
mo representante do Brasil na Ex
posição interamericana. No Fine 
Arts Institute de New York. Par
ticipou a convite, no Salon d’Au- 
tomne, em 1947, onde teve seu 
quadro adquirido. Participou da

exposição internacional da Gug- 
genheim Foundation, patrocinada 
pela UNESCO. Participou da Bienal 
de São Paulo, de exposições em 
Buenos Aires, Montevideo. Hava
na, cidade do México, Santiago do 
Chile e várias cidades da África 
do Sul. Das exposições individuais 
destacam se as realizadas na 
leria Carren, em New York, Rio 
de Janeiro, Curitiba e Pôrto Ale
gre. As principais premiações são: 
Medalha de Bronze no Salão Na
cional de Belas Artes, Prêmio de 
Viagem ao Estrangeiro em 1942 e 
viagem no pais em 1949, Menção 
Honrosa na Exposição Internacio
nal da Guggenheim Foundation, 
realizada em Paris sob os auspí
cios da UNESCO, duas vêzes pri
meiro prêmio no Salão da Pam- 
pulha — 1960 e 1962, obteve ain
da outros prêmios nos salões pau
lista, municipal de Belas Artes do

de pintura da Escola de Artes da 
URGS.

ga-

♦

Rio de Janeiro e Salão gaúcho de 
Belas Artes. Viajou pelos Esta
dos Unidos, Canadá, Portugal, Es
panha, Itálía, França, Inglaterra 
e pelos principais países da Amé
rica latina, 
drático, por concurso, da cadeira

Atualmente é cate-
Aldeia Misteriosa
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PAULO M. M. PORCELLA nas
ceu a 4 de fevereiro de 1936. £:
formado em Artes Plásticas pela 
Escola de Artes da URGS, em 1960. 
Em 1961. expôs individualmente 
da Aliança Francesa em P. Alegre 
assim como no ano seguinte. Par
ticipou do XVII Salão Municipal 
de Belas Artes da Pampulha, MG. 
Obteve o Prêmio em pintura na 
«Feira Popular de Artes Plásti
cas». promovida pela Divisão de 
Cultura da SEC. Obteve medalha 
de bronze em pintura no IX Sa
lão de Artes Plásticas do Rio 
Grande do Sul. Em 1963. obteve 
medalha de Bronze no Salão Ofi
cial da Ass. Riograndense de Ar
tes Plásticas Francisco Lisboa. Em 
1931 fêz individual na Aliança 
Francesa, na Faculdade de Direi
to da URGS, participando das co
letivas, como do I Salão Livre de 
Artes Plásticas do Clube de Cul
tura, P A., na Galeria Portinari 
e dó Salão Oficial da Associação 
Riograndense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa. Em 1965, expôs 
individualmente na Espaço Galeria 
de Arte, da coletiva «O Desenho 
do RGS» na Associação de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa. Obte
ve o prêmio «Banco Nacional do 
Comércio» em pintura no Salão do 
Ex-aluno da Escola de Artes, PA. 
Participou da coletiva de artistas 
gaúchos na Galeria Leopoldina. 
PA. Obteve «Menção Honrosa» em 
pintura no «II Salão Cidade de 
Pôrto Alegre». Fêz parte da co
letiva na Mondrian Atelier de Ar
te. P. Alegre. Fêz curso sôbre 
pintura moderna com Carlos Ca
valcanti. Em 1936 participou da 
coletiva da Faculdade de Arqui
tetura. É professor de pintura no 
Instituto de Belas Artes de Novo 
Hamburgo.

CARLOS ALBERTO PETRUCCI 
nasceu em Pelotas, RGS, em 1919, 
iniciando seus estudos artísticos 
no Conservatório desta cidade. O 
restante de sua formação o fêz 
autodidàticamente, expondo pela 
primeira vez em 1942. no IV Salão 
da Associação Francisco Lisboa. 
No III Salão do IBA recebeu, em 
1913, uma Medalha de Bronze. Em 
47, expôs individualmente na Ga
leria do «Correio do Povo». Ob
teve duas premiações no ano de 
51: Medalha de Prata em Pintu
ra no V Salão da Ass. Francisco 
Lisboa e a de Ouro no Festival 
de Artes Plásticas de Bento Gon
çalves. Em 53. conquista o 2v 
Prêmio em Pintura do I Salão 
Câmara Municipal de PA. O 2v 
Prêmio em Desenho lhe é dado 
no III Salão Câmara Municipal de 
PA. em 1955 e o L Prêmio em 
Desenho, em 1957. Em 58. ex
põem individualmente na Galeria 
da Casa das Molduras, obtendo 
uma Medalha de Bronze em De
senho no I Salão Pan-Americano 
de Arte do IBA. Uma individual 
do artista é realizada sob o pa
trocínio da Fôlha da Tarde, na 
comemoração dos 25 anos dêste 
jornal, em 1960. e outra em 1965 
na Espaço Galeria de Pôrto Ale
gre. O artista tem obras na Ga
leria da Prefeitura Municipal de 
PA, no Museu de Arte do RGS e 
no Museu de Arte de Florianó
polis. I

Duas Mulheres Natureza Morta com Vaso
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SUELY ANNA KELLING, nas
ceu em São Pedro do Sul, em 
1939. Em 1962, concluiu a Esco
la de Artes da URGS. Em 1963, 
fêz aperfeiçoamento com Ado Ma- 
lagoli. Participou do Salão do 
Ex-alunos da Escola de Artes, em 
1964, obtendo o prêmio Banco da 
Província do TtGS, no mesmo ano 
exp s individualmente, na Asso
ciação Cultural Franco-Brasileira, 
participou do Salão de Artes Plás
ticas da Associação Francisco Lis
boa, obtendo o prêmio Banco do 
Comércio S/A., e da Coletiva «18 
Artistas Gaúchos»na Galeria Espa
ço. Estudou pintura com Iberê 
Camargo, em 1965, quando parti
cipou da coletiva dos alunos de 
Iberê Camargo, no Museu de Ar
tes do Rio (3rande do Sul. Ainda 
no mesmo ano, fêz parte da mos- 
ira coletiva da II Feira Nacional 
do Calçado, em Novo Hamburgo, 
bem como da Exposição Coletiva 
«Amb ente I» da Faculdade de Ar
quitetura da URGS, da Exposição 
Colei iva «Desenhos de Artistas 
Gaúchos», na Associação Cultural 
Francisco Lisboa. PA. e da II Ex- 
posção Individual na Galeria Es
paço PA. Fêz mostra individual 
na Faculdade de Economia da 
URGS. em 1965. Participou do II 
Salão Cidade de Pôrto Alegre, ob
tendo Menção Honrosa em pintu
ra. Em 1963. participou da Coleti
va de Desenho e Pintura na Fa
culdade de Arquitetura P. Alegre.

SUZANA MENTZ nasceu em 
Pôrto Alegre, em 1939. Concluiu 
o curso de Artes Plásticas no IBA. 
em 1959. Estudou com Iberê Ca
margo e Marcelo Grassmann, no 
Atelier Livre da Prefeitura de PA. 
Desde 1955 participa do movimen
to artístico, em exposições coleti
vas e individuais. Vários são os 
prêmios recebidos pela artista nos 
salões riogràndenses, destacando- 
se, entre várias aquisições, a men
ção honrosa no Salão Jubileu de 
Prata da Associação Francisco 
Lisboa em 1963 e o 2<> lugar em 
Desenho da I Exposição Feira do 
Artista Gaúcho. Em 1965, Suzana 
expôs individualmente na Galeria 
Lak ar, participou do XIV Salão 
Paulista de Arte Moderna e do 
Salão Cidade de Pôrto Alegre. A- 
tualmente encontra-se na Espanha, 
onde expôs individualmente no 
Instituto Ibero Americano de Ma- 
drid.

Composição IVIntegração



1962, Prêmio Aquisição XX Salão 
Municipal do Paraná, em 1963, 
Medalha de Bronze no Salão Pau
lista de Arte Moderna, em 1963, 
Medalha de Prata e Prêmio Aqui
sição do Museu de Arte Contem
porânea de São Paulo no XX Sa
lão Municipal do Paraná, em 1964. 
Possue obras em diversas pinaco
tecas e museus do pais.

tivas, participou do XV - XVI - 
XVII e XVIII Salão Municipal de 
Belas Artes de Belo Horizonte, do 

XII - e XIII Salão Paulista 
de Arte Moderna, XI e XII Salão 
Nacional de Arte Moderna, I Sa
lão de Arte Moderna - D.F. - Bra
sília, em 1964, do XVII - XX e 
XXI Salão Municipal de Arte -

REGINA S. SILVEIRA nasceu 
em Pôrto Alegre, em 1939. Diplo
mou-se pela Escola de Arte da 
URGS, onde exerce atualmente a 
função de Instrutora de Ensino 
Superior, na Cadeira de Pintura. 
Fêz cursos livres de pintura com 
Iberê Carmargo, de xilogravura, 
com Francisco Stockinger em 
1961 e de litografia com Mar
celo Grassmann, em 1962. Tra
balhou durante dois anos em Pra- 
xiterapla no Hospital Psiquiátri
co São Pedro. Desde 1960 é llus- 
tradora do jornal «Correio do Po
vo». Fêz diversas exposições in
dividuais como: no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, em 1961, 
na «Galeria das Folhas» São Pau
lo, em 1961, na Aliança Francêsa 
P. Alegre, em 1962, no Instituto 
Brasileiro Estados Unidos, Rio em 
1963, na Biblioteca Pública, Curi
tiba, em 1964, no Instituto Cultu
ral Brasileiro Norte-americano, P. 
Alegre, em 1964, na Galeria Lakar, 
P. Alegre, 1965, na Galeria Goeldi 
Rio, 65. Entre as exposições cole-

XI

Paraná, do I Salão ESSO de Jo- 
Gravura Contem-vens Pintores 

porânea, em 1965, no Paraná, do 
Festival de Artes Plásticas Con
temporâneas, em 1960, Pôrto Ale-

do Salão Câmara Municipal -gre,
Pôrto Alegre, do Salão Pan-ameri
cano de Arte, em 1958, da I Expo
sição de Arte Riograndense, em 
1961, do Salão Cidade de Pôrto 
Alegre, 1965, do Salão Paranaen
se, em 1965, do Salão de Abril - 
MAM - Rio em 1966. Das premla- 
ções destacam-se: Menção Honro
sa - I Salão Pan-americano, em 
1958, Medalha de Prata - Festival 
de Artes Plásticas Contemporânea, 
1960, Prêmio Aquisição Salão Mu
nicipal de Belo Horizonte, em Pausa



te do Rio Grande do Sul. Rece
beu o primeiro prêmio de escul
tura no Primeiro Festival de Ar
tes Plásticas, organizado pela Di
visão de Cultura da SEC. Recebeu 
o primeiro prêmio no Salão de 
Arte Cristã, organizado pelo Mu- 

■u de Arte do R.G.S. Em 1961, 
expôs junto com Marcelo Grass- 
mann na Galeria São Luiz de São 
Paulo. Recebeu o primeiro prê
mio de escultura no Salão de Be
lo Horizonte. Participou da VI 
Bienal de São Paulo. Em 1962, 
expôs individualmente na Galeria 
São Luiz de São Paulo e junto 
com Marcelo Grassmann na Peti- 
te Galerie do Rio. Recebeu o pri
meiro prêmio no Salão do Rio 
Grande do Sul. Foi selecionado 
para participar da Bienal de Car- 
rara. Em 1963, recebeu pequena 
medalha de ouro no Salão Pau
lista de Arte Moderna. Primeiro 
prêmio e medalha de ouro no Sa
lão Paranaense. Participou da 
VII Bienal de São Paulo. Em 
1964, expôs em Pôrto Alegre, sob 
patrocínio do Instituto Cultural 
Brasileiro Alemão. Expôs na Ga

leria de Arte S. Luiz de S. Paulo. 
Em 1965, integrou, com 3 escultu
ras a exposição de arte brasileira 
que participou do «Salão Compa
ração» esta exposição foi levada 
posteriormente a Lisboa e Praga. 
Participou, com 5 obras, da VIII 
Bienal de São Paulo. Expôs in
dividualmente na Galeria Lakar de 
P. Alegre e em 1966, oficialmente 
no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Suas obras encontram-se 
em museus e coleções particulares 
no país e estrangeiro.

FRANCISCO STOCKINGER, bra
sileiro naturalizado, nasceu na 
Áustria em 1919; veio para o Bra
sil com menos de 3 anos de ida
de. Entre 1947 e 1950, estudou 
escultura com Bruno Giorgi no 
Rio de Janeiro. Em 1954 mudou- 
se para Pôrto Alegre. Participou 
pela primeira vez do Salão Na
cional de Belas Artes, Divisão 
Moderna, recebendo medalha de 
bronze, em 1948. No ano seguin
te recebeu medalha de prata no 
Salão Nacional de Belas Artes. 
Em 1951 recebeu diploma de Al
to Mérito, no Salão Câmara Mu
nicipal do Distrito Federal. Em 
1952 foi membro de juri do Pri
meiro Salão Nacional de Arte Mo
derna. Em 1954 obteve medalha 
de ouro no Salão Câmara Muni
cipal do Distrito Federal. Em 
1957 obteve o Primeiro Prêmio em 
escultura e primeiro prêmio em 
gravura no Salão Câmara Munici
pal de Pôrto Alegre. EM 1959, 
expôs individualmente xilogravu
ras na Biblioteca Municipal de 
Salvador, Bahia. Em 1960, expôs 
individualmente no Museu de Ar- Liberdade

—



dores Gaúchos, no Japão, lecio
nando escultura e desenho no Ate- 
lier Livre da Prefeitura de Pôrto 
Alegre. Possue trabalhos em lo
gradouros públicos neste Estado, 
em coleções particulares brasilei
ras, norte-americanas e argenti
nas.

«Arte Rlograndense do Passado e 
do Presente». Em 1962, participou 
da mostra Gravadores Gaúchos em 
Washington, e da Exposição Sécu
lo XXI em Chicago. No concurso 
para Monumento a Heitor Vila 
Lobos, Auditório Municipal de P. 
Alegre, obteve o 1* lugar. Reali
zou mostras individuais, na Biblio
teca Pública do Paraná e no Ins
tituto Cultural Brasileiro Norte- 
americano, em P. Alegre e coleti
va «18 artistas gaúchos» na Gale
ria Espaço em P. Alegre, no ano 
de 1964. Fêz exposições individuais 
em 1965 em: Punta dei Este. Ga
leria Guinard em B. Horizonte, na 
Galeria Goeldi no Rio, na Gale
ria Convivium em Salvador, na 
Galeria Espaço em Pôrto Alegre 
e na Galeria Solarium em São 
Paulo, participando ainda do Sa
lão Municipal de Belas Artes de 
B. Horizonte no qual obteve o II 
Prêmio Escultura e do «Album de

VASCO PRADO nasceu em Uru- 
guaiana, em 1914. 
como bolsista do govêrno Francês, 
estudou em Paris, participando do 
Salão de Artistas Estrangeiros. Em 
1919, expôs individualmente no 
«Correio do Povo» em P. Alegre. 
Em 1950, faz parte dos fundadores 
do Clube da Gravura de P. Alegre. 
Em 1951, recebeu Medalha de Pra- 

V Salão da Ass. Francisco 
Lisboa. Obteve Medalha de Prata 

III Salão da Escola de Belas Ar
tes. Participou da amostra dos gra
vadores gaúchos por diversos países 
da América do Sul e Europa.
1956, expôs individualmente na A- 
liança Francesa. Em 1957, obteve 
o 2? Prêmio em escultura, no IV 
Salão Câmara Municipal de Pôrto 
Alegre. Em 1959 fêz exposição in
dividual, na Faculdade de Arqui
tetura URGS e em 1960 em Pôrto 
Alegre. Participou com artistas 
gaúchos da mostra em Montevi- 
deo, em 1961. No mesmo ano ob

teve Prêmio Aquisição no Salão

De 1947 a 48,

ta no

no

Em

Em 1966Gravadores Gaúchos».

Vitóriaparticipou da Coletiva de Grava-
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MARLENE CRESPO FUSER nas
ceu em Campos, Rio, em 1932. É 
licenciada em letras neo-latinas 
pela Faculdade Nacional de Filo
sofia, sendo professora de portu
guês no Colégio Júlio de Casti- 
lhos, P. Alegre. Cursou dois anos 
— regime livre — desenho e mo
delagem, na Escola Nacional de 
Belas Artes e 2 anos de desenho 
na Escola de Artes da URGS. E- 
xecutou figurinos para o Teatro 
de Arena S. Paulo e para o CAD 
em P. Alegre. Participou das ex
posições: do Jovem Desenho Na
cional, em Belo Horizonte, em 
Pôrto Alegre e coletivas munici
pais. Premiada em poesia, 1954, 
com o Prêmio Nacional para es
tudantes, no Rio, e em 1965 com 
o 2‘> lugar em P. Alegre. MENÇÃO 
HONROSA em desenho no II Sa
lão Cidade de Pôrto Alegre», em 
1965.

CARLOS GUSTAVO TENIUS. 
nasceu a 8 de maio de 1939. Cur
sou escultura na Escola de Artes 
da URGS, sendo discípulo de Fer
nando Corona. Fêz exposição in
dividual no Instituto Cultural Bra
sileiro Norte americano em 63 e 
61. na Biblioteca Pública do Pa
raná, em 1964 e na Galeria Espa
ço em 1965. Obteve prêmio Divi
são de Cultura na 1» Feira Popu
lar de Artes Plásticas (62); Me
dalha de Bronze no XIV Salão de 
Belas Artes da Primavera 
ná (62); Medalha de Bronze no 
IX Salão de Artes Plásticas da 
Escola de Artes da URGS. (62); 
Prêmio Aquisição, IX Salão de 
Artes Plásticas da URGS (62), 3« 
Prêmio no XVII Salão Municipal 
de Belas Artes de B. Horizonte 
(62); Medalha de Ouro no XIX 
Salão do Paraná e II Salão de 
Curitiba (62); Prêmio Aquisição 
no XIX Salão do Paraná (62). 2? 
Prêmio de aquisição no II Salão 
Paulista de Arte Moderna (63); 
Prêmio ao mérito no Salão Jubi
leu de prata Ass. Francisco Lis
boa de P. Alegre (63); 3» Prêmio, 
I Salão Cidade de Pôrto Alegre: 
Prêmio Aquisição, Escola de Ar
tes URGS (64).

Para-

II

-

Insetos
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PAULO PERES, nasceu em Ar- 
roio Grande, em 9-1-1935. Diplo
mou-se em Artes Plásticas na Es
cola de Artes da URGS, em 19G2. 
Estudou xilogravura com Glônio 
Bianchetti, Evolução da Técnica 
de Pintura com Ado Malagoli, 
Pintura livre com Iberê Camargo, 
xilogravura com Francisco Stock- 
inger. Litografia com Marcelo 
Grassmann e História da Arte 
Moderna com Carlos Cavalcanti. 
Desde 1963 é responsável pela ca
deira de Pintura na Escola Supe
rior de Artes de Cachoeira do Sul 
e de 1961 da cadeira de Desenho 
na Faculdade de Belas Artes de 
Santa Maria. Em 1931. expôs in
dividualmente na Aliança France
sa. P. Alegre. Executou mural pa
ra União Brasileira de Composito
res. 1961. Em 1962 colaborou no 
Mural oferecido pela Escola de 
Artes ao Restaurante Universitá
rio (trabalho de equipe), 
cipou de diversas exposições cole- 
Rvas de desenho, gravura e pintu
ra no país c estrangeiro. Obteve 
prêmio aquisição de Desenho no 
Saião Municipal de Pôrto Alegre, 
em 1960. Em 1931. obteve o II 
prêmio no X Salão Brasileiro Uni
versitário em Belo Horizonte.

NELSON WEIGERT nasceu em 
Tuparendi (RGS). em 13-1-1910. 
Cursou a Escola de Artes dn TTFOS 
e estudou com Iberê Camargo 
Expôs individualmente, em 1964, 
na Faculdade de Arquitetura da 
URGS e. em 1965 na Galeria Ba
lear, P. Alegre. Participou do Sa
lão da Escola de pr* 196L
quando recebeu o Prêmio Cia. de 
Seguros Previdência do Sui: em 
1965, do Salão da Ass. de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa, obten- 
do o prêmio Banco da Província 
do R.G.S. Ainda no mesmo ano 
participou do Salão da Escola de 
Artes da URGS obtendo o !•> Prê
mio em Pintura, e do II Salão Ci
dade de Pôrlo Alegre, no qual ob
teve o II Prêmio em Desenho. 
Participou da Exposição do Jo
vem Desenho Nacional promoção 
do Museu de Arte Contemnorânea 
— S. Paulo: do XXII Saião Pa
ranaense de Belas Artes, em Curi
tiba e do XX Salão Municipal de 
Belas Artes de Belo Horizonte. 
Atualmente, encontra-se na Ale
manha estudando arte.

MimWSÊÈ-m

SPW
Parti-

Desenho I Metamorfoses



r------

mmf

I-IENRIQUE LEO FUHRO nas
ceu em 1938, na cidade de Rio 
Grande. Autodidata, 
atividade artística como pintor em 
195!. A partir de 1957 tem feito 
alternadamente pintura e xilogra
vura. De 1930 em diante dedica- 
se exclusivamente a xilogravura. 
Em 61. inicia-se em litografia 
Danúbio Gonçalves, 
participa de exposições no RGS, 
entre as quais desíacam-se o 1" 
Saião Pan-Arnericano de Arte do 
IBA, a Exposição de 14 Artistas 
Gaúchos, organizada pelo MARGS 
na Galeria Macunaima do Rio dò 
Jane o e com Antônio Cutic-rez. 
no Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano, de Pôrto Alegre 
as três em 1963. Em 19-65 realizou 
sua primeira mostra individual na 
Galeria Portinari e também da co
letiva organizada 
Lee

ANESTOR TAVARES nasceu em 
Camaquã. Cursou xilogravura com 
Francisco Stockinger em 1961, no 
atelier da Prefeitura Municipal. 
Participou em gravura nas seguin
tes exposições coletivas: em 1962 
do Salão de Artes Plásticas da 
Escola de Artes da URGS, em 
1963 da Exposição em Buenos Ai
res, com artistas gaúchos, sob pa
trocínio da Associação Estímulo 
de Belas Artes daquela capital, 

1964 do XIX Salão Municipal 
de Belas Artes em Belo Horizon
te, organizado pelo Museu de Ar
te daquela capital e do grupo de 
artistas brasileiros premiados no 
XVIII Salão Municipal de Belas 
Artes na Galeria do ICBEU tam
bém em B. Horizonte, sendo con
templado com o «Prêmio Jaraguá 
Country Club», em 1965 do II Sa
lão Cidade de Pôrto Alegre no 
qual obteve o 2? Prêmio de Gra
vura. e da Exposição da gravura, 
promoção do atelier livre da Pre
feitura de P. Alegre e do Institu
to Cultural Brasileiro Norte-ame
ricano, em 1966 da mostra de gra
vura apresentada na Chancelaria 
da Embaixada do Brasil em Tó
quio.

iniciou sua

com 
Desde 1957

em

pela Galeria 
poldiiia. Neste mesmo ano é 

inclui do no Álbum «Dez Gravado
res Gaúchos», do editor Júlio Pa 
cello. a lera dc participar do II Sa- 
li.o Cidade de Pôrto Alegre. Em 
1968 expõe no Salão de Abril do 
R.o de Janeiro.

Motociclista com MelanciaComposição
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Prêmio Aquisição no XVIII Salão 
Municipal de B. Artes de B. Ho
rizonte (62). Cursou gravura com 
Marcelo Grassmann. Fêz indivi
dual na Galeria Gead. Rio (62). 
Em 1963, de Artistas Gaúchos em 
B. Horizonte. Faz individual em 
Buenos Aires, na Galeria Astréia 
em São Paulo, em Córdoba na Ar
gentina, em 1964. Participa do 
XII Salão Paulista de Arte Mo
derna e do Salão «Jovem Gravu
ra Nacional», (64). Em 1965 ex
pôs individualmente, em Punta 
dei Este, B. Horizonte, Galeria 
Goeldi, Rio, Salvador, Galeria Es
paço P. Alegre, Solarium em S. 
Paulo; participa dos salões: XX 
Salão Municipal de B. Horizonte, 
II Salão Cidade de Pôrto Alegre. 
XXII Salão Paranaense de Belas 
Artes e II Salão de Brasilia. Em 
1966, participou do Salão de A- 
bril, da coletiva de gravadores no 
Japão. Seus trabalhos se encon
tram em coleções brasileiras, ar
gentinas, uruguaias e norte-ame
ricanas.

ZORAVIA BETTIOL nasceu em 
Pôrto Alegre, em 1935. É diplo
mada pela Escola de Artes da 
URGS, em 1955. Estudou no ate- 
lier de Vasco Prado gravura e de- 

Obteve menção honrosa 
no I Salão Pan-americano de Ar
tes Plásticas (58) e prêmio Aqui
sição no X Salão da Ass. Fran
cisco Lisboa, bem como II prê
mio no VII Salão da Câmara Mu
nicipal de P. Alegre também em 
1958. Em 1959, fêz exposição in
dividual em Montevideo e na Fa
culdade de Arquitetura URGS. Em 
1960, obteve o II Prêmio de dese
nho no IX Salão da Câmara Muni
cipal de P. Alegre. Participou da 
VI, VII e VIII Bienal de São Pau
lo. Em 1961 fêz individual em S. 
Paulo, na Galeria Astréia, e em 
P. Alegre. Participou da «Artis
tas Gaúchos» em Montevideo e da 
«Arte Riograndense do Passado e 
do Presente», em 1961. Fêz parte 
da mostra de gravadores gaúchos 
em Washington (62). Foi-lhe con

cedido o P> prêmio de desenho e

senho.

Jardim Encantado n" 2



Artistas Gaúchos» galeria Macu- 
naima no Rio (63), da mostra 
itinerante do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (63), da mostra 
de gravadores brasileiros na Ex
posição Internacional no Japão e 
do Saião de Abril na Petite Gale- 
rie e MAM na Guanabara. Entre 
outras premiações obteve ainda 
Prêmio Aquisição da Divisão de 
Cultura no Salão da Francisco Lis
boa (63), Medalha de Bronze em 
gravura no Salão da Francisco 
Lisboa (61), 2'> prêmio de Gravu
ra da Exposição Feira do Artista 
Gaúcho (64).

VERA GUERRA CHAVES BAR- 
CELLOS nasceu em 1938, em Por
to Alegre. Iniciou sua educação 
artística no Instituto de Belas Ar
tes, cursando Música e depois Ar
tes Plásticas em 1959 e 60. Em 
1961 seguiu para a Europa, a fim 
de estudar em Londres, na Cen
tral Schooll of Arts and Crafts e 
na Saim Martin's School, onde se 
iniciou em litografia. Ainda em 
1961 freqüentou em Paris as au
las de pintura da Académie de la 
Grande Chaumière. Em 1962 cur- 

a Academie Van Beeldende

lista dos trabalhos

SOU „ .
Kunsten de Rotterdam. aperfei- 
çoando-se em desenho e gravura, 
com Wim Zwiers. Também em 
Rotterdam, estudou pintura com 
Johan van Reede e Trees Suringh. 
expoentes da nova geração de ar- 
tis.as holandeses. De volta ao 
Brasil, estudou litografia com 
Marcelo Grassmann e pintura com 
Iberê Camargo. Na Europa per
correu museus e galerias de arte 
e visitou artistas, desde a Escócia 
até Itália, da Noruega à França, 
tendo trabalhos em diversas cole
ções européias. Em 1962, iniciou 
a série de suas mostras indivi
duais em P. Alegre, em 1964 ex- 
pós em Belo Horizonte. Vem par
ticipando de Salões, exposições co
letivas e concursos nacionais, en
tre os quais os I e II Salão Cidade 
de Pórto Alegre, obtendo V> prêmio 
de Gravura no de 1965, do XVII, 
XVIII e XX Salão Municipal de 
Belo Horizonte, obtendo o 2« prê
mio de gravura (1963) e 1» prê
mio de gravura no de (1965), do 
XX e XXI Salão Paranaense de 
Belas Artes (63-64), do 1» e 2? 
Salão de Arte Moderna do Distri
to Federal Brasília (64-65), da 1* 
Exposição da Jovem Gravura Na
cional (61) e da 2* Exposição do 
Jovem Desenho Nacional (1965) do 
Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de S. Paulo, dos «14 Vento de Noite II
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