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Observações :

Exposição Acervo e Companhia com a presença de Ana Pettini, 
de 20 de outubro a 22 de novembro. A artista exibe uma 
instalação com espelhos e vidros. A mostra é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Cultura. *.
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ANA PETT1NI — Instalação da artis
ta junto com xilos de Regina Silvei
ra estão na Sala Berta Locatelli do I 
Margs. É o "Acervo Com Companhia".
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Jogo de imagens na 

arte de Ana Pettini
0 jogo entre o real e o virtual é apresen

tado em instalação de Ana Luz Pettini, 
a ser inaugurada às 18h de hoje, na Sala 
Berta Locatelli do Margs. Três esculturas 
com cadeiros também está na mostra, pe
dindo um olhar atento do espectador para 
descobrir as imagens propostas.

jornfel------ -----—--------
&Ô!__iü_/-ââ_D*t»;

p&glaa: jfJ
a * stinto;-------

ANA PETTINI
Sa/a Berta/Locatelli do Margs (Praça da 
Alfândega s/n"), às I8h.
Instalações com cadeiras, espelhos, vidros 
de suportes de aço. De terça a domingo, 
das lOh às 17h.
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Cadeira
com

espelho
Instalação 

criada por Ana 
Luz Pettini

Instalação homenageia a família
A instalação que a artista plás

tica gaúcha Ana Luz Pettini ex
põe até 30 de novembro na Sala 
Berta/Locatelli, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul (Margs) 
é uma homenagem às relações 
familiares. “Meu trabalho sempre 
teve muito a ver com família”, ela 
conta. “Comecei a fazer arte de
senhando com o meu filho”. A 
instalação combina uma mesa, 
cadeiras, vidros e espelhos, explo
rando o jogo de imagens e refle
xos. A obra evoca uma sala de 
jantar, ponto de referência obri
gatório em praticamente todas as 
famílias.

O trabalho faz parte do projeto 
“Acervo com Companhia”, pro
movido pela Secretaria Munici
pal da Cultura. A idéia é apresen
tar uma obra do acervo munici
pal ao lado de uma réleitura feita

por um artista plástico contem
porâneo. Professora no Atelier 
Livre da Prefeitura, formada em 
Artes Plásticas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
Ana Luz Pettini escolheu uma 
gravura de Regina Silveira. Na 
releitura, a proposta passa pela 
busca de um olhar cauteloso. Em 
determinados ângulos, o especta
dor enxerga a si mesmo, refletido 
na instalação.

O QUE: instalação de Ana 
Luz Pettini
QUANDO: até 30 de no
vembro, de terças a domin
gos, das lOh às 17h 
ONDE: na Sala Berta/Loca
telli, no Margs (Praça da Al
fândega s/n °)


