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Envie informações e fotos sobre suas a�vidades na AABB/SL para que possamos divulgá-las.

Almoço de Aposentados/Sócios na AABB-SL

A AABB São Leopoldo promoveu, na úl�ma quarta-feira, 5 de 

novembro, mais uma edição do tradicional  almoço mensal 

reunindo aposentados do Banco do Brasil e sócios da AABB São 

Leopoldo. O encontro aconteceu no Buffet Scherer e foi marcado 

também pela realização da 1º Mostra de Talentos dos Sócios da 

AABB-SL. Par�ciparam da exposição o miniaturista Antonio 

Humberto Machado, as ar�stas plás�cas Ivone Cortezia e Elena 

Pizzu�, a fotógrafa Semilda Spengler e, como convidados 

especiais, o ar�sta plás�co leopoldense Biba Jacques e o 

designer de móveis Romar Bordignon. A organização foi da vice-

presidente da AABB-SL Maria Orieta Vione.
Os par�cipantes puderam apreciar as belas obras de arte dos 

ar�stas leopoldenses, que enriqueceram a programação. O que 

chamou bastante a atenção na exposição foi a ligação da arte 

com a natureza,  protagonizada especialmente pelo 

reaproveitamento de materiais descartados como madeiras e 

elementos da natureza. 
A ar�sta plás�ca Ivone Cortezia diz que sempre é um es�mulo 

quando são criados espaços para que os ar�stas locais possam 

expor seu trabalho. Ela conta que faz pesquisa na natureza, onde 

coleta materiais como galhos e folhas para compor suas telas. As 

texturas fazem uso dos elementos disponíveis na natureza e o 

acabamento é feito com �nta acrílica. Recentemente, Ivone 

passou a usar também espuma de polioretano para formar as 

texturas. 
Semilda Spengler par�cipou da exposição com fotografias que 

registram cenários da fauna e da flora. A fotógrafa já contabiliza 

78 fotos publicadas no Jornal VS e teve duas fotos selecionadas 

para uma exposição na Expointer deste ano. Semilda relata que 

sempre gostou de trabalhar com arte, tendo iniciado com pintura 

de telas e artesanato, mas que, devido a uma lesão no pulso por 

movimentos repe��vos, foi forçada a largar estes hobbies. “A 

fotografia, então, passou a ocupar este espaço na minha vida e 

tornou-se uma paixão”.
Elena Pizzu� expôs telas cuja pintura a óleo 

reproduzem retratos de suas filhas quando ainda 

crianças. Ela revela que sempre gostou de pintar e que 

para aperfeiçoar sua técnica realizou cursos com as 

ar�stas plás�cas Edi Daudt e Cris�na Marcquart, entre 

outros. “Desde jovem sempre gostei de pinturas e adoro 

trabalhar com cores”, conta Elena. Embora pinte por 

hobby há bastante tempo, esta é a primeira exposição da 

qual par�cipa.
Outro grande destaque da mostra foi o músico e ar�sta 

plás�co leopoldense Biba Jacques. O trabalho do 

experiente pintor chamou a atenção não apenas pela 

beleza e originalidade de suas pinturas abstratas, mas 

também pelo fato de Biba não u�lizar telas, mas por 

aproveitar restos de madeira e chapas de forração para 

montar os quadros. O ar�sta plás�co u�liza �nta acrílica 

em cores foscas que, segundo ele, “puxam o observador 

para dentro da obra”. Biba, que também é músico e tem 

uma bateria montada em casa e pra�ca sempre que pode, 

diz que não planeja as obras. “Não planejo nada, o que 

está aqui vem do universo”.
Complementaram a mostra os trabalhos do designer Romar 
Bordignon, que expôs móveis com design arrojado e compostos em 
boa parte por material reciclado, e as encantadoras miniaturas de 
Antonio Humberto, feitas em madeira.
No almoço de confraternização, Maria Orieta agradeceu aos 
presentes e especialmente aos ar�stas que disponibilizaram-se em 
par�cipar da 1ª Mostra de Talentos dos Sócios da AABB-SL. Pediu 
também a colaboração de todos para que os almoços mensais 
possam reunir cada vez mais par�cipantes. 

Próximo encontro: Como ocorre tradicionalmente na úl�ma quarta-

feira de cada mês, o próximo almoço já está marcado para o dia 26 de 

novembro, no mesmo local.
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