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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural 

Governo do Estado - RS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgáo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural, 

convida para a abertura da mostra de gravuras de

diana domingues
às 19 horas do dia 10 de dezembro de 1987

Período de Exposição: 10/12 a 31 /12/87 
Local: Salas Negras, andar térreo 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega s/n°

Visitação de terça a domingo, das 10 às 17 horas
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Gra vuras no Museu de Arte
Diana Domingues inaugura ex

posição de gravuras, às 19h, no 
Margs (pç. da Alfândega, s/n°).
Sao 20 obras, das séries “Univer- 
susmulti” e “Gênesis”, realizadas 
em litografia, off-set e xerografia.

No Atelier Estágio Armazém de 
Arte (Bordini, 1682), Karin Paiva 
apresenta, a partir das 2lh, acrí
lico sobre papel. Valendo-se da in
tensidade das cores, a artista per
corre um mundo imaginário com 
personagens engraçados.

A Quarta Mostra do Centro 
Gaúcho da Tapeçaria Contempo
rânea reúne 13 tapeçeiros, às 20h, no saguão do Centro 
Munimpal de Cultura (Erico Verissimo, 307)
9qo\ ^en ro d.eulDesenvoIvimento da Expressão (Ipiranga, 
389) traz a publico, às 18h, a produção do ano dos grupos 
adultos e adolescentes, em xilogravura, entalhe, escultura 
desenho, pintura e tapeçaria.

Pintura de Karin Paiva
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■ No Margs, a artista Dia
na Domingues está expondo 
suas gravuras, das séries 
Universus-multi e Gênesis, 
realizadas durante o período 
de 86 a 87. Sfto em litografia, 
off-set, xerografla e apresen
tam as visões da artista, 
dentro de sua concepção do 
mundo que nos cerca. A ex
posição de Diana Domingues 
permanece nas Salas Ne- 
gras, no primeiro andar do 
Margs, até o dia 31 deste 
mes.

Graduada em Artes Plásti- 
_ e Língua, Literatura 
Portuguesa e Francesa pela 
Universidade de Caxias do 
Sul a artista está realizando 
curso de Mestrado na área 
de Poéticas Visuais, junto à 
Escola de Comunicação 
Artes da Universidade de 
Sfto Paulo. Diana também
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Heloisa Crocco, que está em Atlântida comemorando a entrada de 88, e Diana Domingues, cuia 
mostra no Museu de Arte do Rio Grande do Sul encerra hoje. Diana teve algumas de suas gravu- 

participando na 3í Bienal Internacional da Gravura em Taiwanras
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