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Transmutações - Sala Ado Malagoli. Coleção de jóias, em prata 
pedras não lapidadas, feita pelo artista Carlos Wladimirsky, 

numa decorrência tridimensional do seu trabalho em pintura e 
desenho. De Io a 26.9.

com
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Senhor Diretor:

Agradeço o convite para a Mostra Transmu 

tações Dóias de Carlos hJladimirsky. /
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Transmutações da arte
O artista plástico gaúcho Carlos Wladimirsky abre 

na próxima quarta-feira a mostra "Transmutações". 
Na Sala Ado Malagoli do Margs (Praça da Alfândega), 
ele mostra um conjunto de jóias compostas em pedras 
não lapidadas, transmutadas em objetos de arte.

MB Wladimirsky criou 
anéis, broches, gargan- 

HHB tilhase brincos. A união 
HH de prata e as pedras não 

lapidadas, mais a elabo- 
ração plástica atenta à 

jÊÊ tridimensionalidade - 
comuns em suas pintu- 

‘W ras e desenhos - aludem 
ypt‘ a antigos adornos, ob- 
ffl jetos de rituais primiti- 
W1’ vos, signos antropológi- 
|JE|| cos criados pela arte. 
Üllll O artista executou to

dos os passos de cada 
peça e também mante
ve a presença das co
res, outra marca forte 
de sua obra.
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Jóia como objeto artístico
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TRANSMUTAÇÕES/CAR
LOS WLADIMIRSKY -
O artista gaúcho Carlos Wla
dimirsky apresenta sua cole
ção de jóias, na Sala Ado Ma- 
lagoli do Maigs. O conjunto 
de anéis, broches, garganti- 
lhas e brincos, confecciona
dos em prata com pedras não 
lapidadas, é uma decorrência 
tridimensional do trabalho 
em desenho e pintura do ar
tista. Colecionador de pe- . 
dras, Wladirrúrsky sempre 
explorou signos antropológi
cos no séü processo criativo. 
Mais do que adornos, o artis
ta percebe nas suas jóias uma 
semelhança com objetos dos 
antigos rituais primitivos. A 
partir de 1? de setembro.
. Carlos Wladimirsky é res

ponsável por todas as etapas 
de construção de cada peça 
única, da fundição ao poli- 

A exposição 
Transmutações de Wladi
mirsky fica em cartaz até 26 
de setembro, na Sala Ado 
Malagoli do Margs, e pode 
ser vista das 10 às 17 horas, 
de terças a domingos, na Pra
ça da Alfândega, s/n?.
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ano, no Museu de Arte ContemporâneaFaz dois anos que o artista trabalha 

com jóias, além do desenho e da pintura. 

Mais do que adornos, ele percebe em cada 

peça uma semelhança com objetos dos 

antigos rituais primitivos. Wladimirsky 

sempre explorou, numa composição 

detalhada, signos como esferas e 

triângulos, sugerindo um ritmo 

contemplativo. Dentro do mesmo 

trabalho em metal, esta série de jóias está 

relacionada com a exposição de desenhos 

A Idade do Ferro (\ue o artista exibiu, neste

A coleção de jóias do artista gaúcho 

Carlos Wladimirsky está em exposição, 

durante todo o mês de setembro, no 

Espaço Ado Malagoli do MARGS. O 

conjunto de anéis, broches, gargantilhas e 

brincos, confeccionado em prata com 

pedras não lapidadas, é uma decorrência 

tridimensional do trabalho em desenho e 

pintura do artista. Colecionador de pedras, 

Wladimirsky é responsável por todas as 

etapas de construção de cada peça única, 

da fundição ao polimento.

de Curitiba.

Wladimirsky é da geração do

Espaço NO. Passou pelas faculdades de

arquitetura e história e, em 1990,

freqüentou o ateliê de Laura Cesana em

Portugal. Sua última mostra individual,

passado,Porto Alegre, foi no anoem

quando exibiu desenhos e pinturas na

galeria da Caixa Estadual. A exposição de

jóias Transmutações fica no MARGS até o

3.......... dia 26 de setembro.


