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PALESTRAS NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul promove palestra 

no dia 25 de junho, terça-feira, às 18 horas, com a artis

ta plástica Ana Norogrando . O tema será "Design e Estampa 

ria", cuja exposição está ne MARGS de 18 de junho a 07 

julho.

de

BIENAL

No próximo dia 18 de junho, às 20 horas, terça - 

-feira, no Auditório do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

será realizada uma palestra com as artistas plásticas, Ma

ria Tomazelli e Diana Domingues, que tiveram suas obras se 

lecionadas para a Bienal de São Paulo que acontece no 

semestre de 1991.

2Q

Elas falarão, sobre suas respectivas obras 

no momento estão expostas neste Museu, no período de 13 a 

3© de junho. Ainda sobre o mesmo assunto, haverá palestra 

dia 20 de junho, às 18 horas, quinta-feira, com os artis

tas plásticos Luís Gonzaga, Ruth Schneider e Gisela Waet- 

ge. O tema será "A polêmica à cerca da Bienal e suas res

pectivas Obras".

que

Maiores informações pelo fone 27.2311 no horário 

das 9 às 17 horas, no MARGS, Praça da Alfândega, s/nQ.
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DESIGN PARA ESTAMPA -
Exposição dc projetos dos alunos

de pós-graduação do Centro de 
Artes e Letras da UFSM. sob a 
coordenação de Ana Norogrando. 
De 18 de junho a 7 de julho, no 
MARGS.
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MUSEUS
ESTADUAIS Encontro de design

duas cidades
Os museus estaduais estão com a 

programação definida para todo o 
mês de junho, incluindo exposições, 
cursos e festivais. As exceções são os 
museus do Carvão e Histórico Pirati- 
ni, que estão fechados temporaria
mente. No Museu Antropológico 
acontecem as exposições Os Bororo: 
Quando a Vida Passa pela Morte e A 
Influência Açoriana na Arquitetura 
Sul-Riograndense até o final do mês. 
No Museu Arqueológico de Taquara 
está sendo organizado o projeto 
Marsul nas Comunidades, com o tí
tulo Eu Não Conhecia o Uso dos 
Metais, que fica de 25 de maio -a 17 
de junho em Igrejinha e de 17 a 8 de 
julho em Parobé.

No Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs) seguem as oficinas de 
Desenho da Figura Humana, Intro
dução à Arte Ocidental e Batique em 
Tecido e a exposição das pinturas de 
Romanita Disconzi, Pintura Pós- 
TV. No dia 13 tem início a exposição 
dos cinco artistas residentes no Rio 
Grande do Sul que foram seleciona
dos para a 21a Bienal Internacional 
de São Paulo.No Museu Julio de 
Castilhos fica até dia 9 a mostra 
Objetos: História e Arte no Museu, 
com os trabalhos do artista Renato 
Garcia. O Museu de Comunicação 
Social está fechado para reformas.
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A criação gráfica com aplicação industrial é o tema do Io Encontro de 

Design de Superfície, que acontecerá em Santa Maria e Porto Alegre

nicia hoie em Santa Maria o cur- primeiro encontro é incentivar e fo- projeto e aplicação em vestuário, ta-
so avançado do Io Encontro de mentar o design gaúcho, encarando a peçana, revestimento de moveis e
rwjan de Sunerfície Dromovido atividade como uma nova aborda- decoraçao.SSfllíveíSdaS^edemVdo gem profissional, ao mesmo tempo A designer gaúcha Renata Rub.m 
pelas Um^ F^ do ^ pretende conscientizar as in. e Evelise Rüthschill.ng, coordenado-

Rio Grande do Sul jte Santa Mana ^a necessjdade de aprimora- ra do curso de especialização em de-
Serviço de Divulgação e Relações mento do produto final. sign de estamparia da UFRGS, ín-
Culturais dos Estados Unidos. Have- q intercâmbio de experiências, formam ainda que de 18 a 21 Anais
rá palestras, workshops, cursos e de- materjais e abordagens sobre o tema Missakian trará a Porto Alegre (Casa
bates em Porto Alegre e Santa Ma- ^ sendo desenvolvido desde o dia de Cultura, Andradas 736, fone 21-
ria, e a presença de professores, artis- ^ CQm a abertura do Encontro na 7147) o mesmo curso. E dc 25 a 28,
tas e designers do Estado e convida- ç’asa de Cultura Mário Quintana, e * programação intensa de palestras,
dos do exterior. se estende até o dia 28. De hoje até a debates e workshops. Os interessados

O tema envolve criação e planeja- próxima sexta-feira, a professora de podem ainda fazer apreciar os traba-
mento de padrões têxteis, de papela- design norte-americana Anais Missa- lhos do alunos da UFRGS e pales-
ria, louças, revestimentos, cerâmicas kian orienta o curso Soluções de De- trantes na Casa de Cultura Mano
(azulejos) e tudo o que exigir criação sign em Padronagem e será a minis- Quintana e Museu de Arte do Rio
gráfica para utilização e aplicação na trante da palestra sobre apresentação Grande do Sul (Praça da Altandega.

do trabalho artístico, experiência em s/n°).
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indústria. Um dos objetivos deste
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NOMARGS, DESIGN DE ESTAMPARIAS

^ guram, às 19h, a mostra “Design para Estampa
ria”, em ajulejos. papel e tecido..
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Designers no Margs
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VARIEDADES

Pinturas de Paredes no Plaza
NA CCMQ, GELSON RADAELLIE NO MARGS, DESIGN DE ESTAMPARIAS

epois de consolidado seu trabalho em Brasí-
lia, La Galleria estréia em Porto Alegre tra

zendo obras do mexicano Fernando Nünêz Pare
des. O vernissagem será hoje, às 21h, no Centro 
de Eventos São José, do Hotel Plaza São Rafael. 
Em seu trabalho, Nunêz utiliza técnica onde 
aprimora a cor (predominantemente pastel) e a 
textura, ambas a serviço de uma proposta trans- 
pessoal. Um pouco mais cedo, às 19h30min, na 
Galeria de Arte da Casa de Cultura Mario Quinta- 
na (Andradas, 736), abre mostra de Gelson Rada- 
elli com pinturas em preto e branco, explorando 
suas possibilidades dramáticas. Ainda no Espaço 
Vasco Prado da CCMQ, Epitácio Rigom de Cam
pos realiza mostra de miniaturas de embarcações, 
e a Biblioteca Lucilia Minssen, exibe trabalhos 
realizados por crianças, a partir do livro “Uma 
Graça de Traça”, de Carlos Urbim. Já na Galeria 
2 do Margs (Pça. da Alfândega, s/n°), os alunos 
de Pós-Graduação em Artes de Santa Maria inau
guram, às 19h, a mostra “Design para Estampa
ria”, em ajulejos, papel e tecido.
■ Na Agência de Arte (Casemiro de Abreu, 144), 
realiza-se, no dia 20, o Leilão de Arte na Parede. 
As obras, porém, já estarão expostas a partir das 
lOh de hoje. No Shopping Center Iguatemi a 
designer Jaqueline Santos, mostra seus relógios 
feitos a partir de diversos materiais e técnicas. E 
na Assembléia Legislativa contimia em exposição 
“Olinda — Patrimônio da Humanidade”, com 53 
reproduções de gravuras e fotos antigas.

■

De Fernando Nunêz

CICLO BUNUEL. que
tanto sucesso alcançou 
na semana passada, 
segue na Sala Paulo 
Amorim (Andradas 
736). com mais dois tí
tulos: “O Fantasma da 
Liberdade” (1974) e 
“Esse Obscuro Objeto 
do Desejo” (1977), úl
tima obra-prima do ci
neasta espanhol. Jean 
Claude Brialy, Monlca 
Vitti, Michel Piccoli e 
Adolfo Celi estão no 
elenco de “O Fantasma 
da Liberdade” (foto).

Ms

De Gelson Radaelli

Designers no Margs
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SOCIEDADE & CLUBES
InterinoMÁRCIA PETERSEN

■

Deslgn para estamparia
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul promove 

hoje, às 19 horas, a sete de julho, uma exposição de 
trabalhos dos alunos de Pós-graduação em Design 
de Estamparia do Centro de Artes da Universidade 
Federal de Santa Maria. Sob a coordenação da artista 
plástica Ana Norogrando, as peças foram realizadas 
iunto ao Pólo de Design Têxtil do Centro de Artes 
e Letras da UFSM e Laboratório de Desenvolvimento 
de Produtos de Empresas Cerâmicas. São mostras 
de tecidos e papéis estampados, protótipos de azulejos, 
pisos cerâmicos, lay-outs, bandeiras e documentos es
critos, trabalhos úteis às indústrias nacionais cerâmi- 

na maioria das vezes importam o designcas, que 
têxtil.
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Margs expõe design de 

estamparia
para Estamparia com trabalhos de 
nove alunas do Curso de Pós-Gra
duação e Especalização em Design 
para Estamparia do Centro de Artes 
da UFSM. Um dos designs é resulta
do de computação gráfica. Vale a 
pena ver.

A Universidade de Santa Maria 
mantém desde o começo dos anos 70 
uma pesquisa em torno de design e 
estampas para tecido que tem produ
zido trabalhos de alto nível. A partir 
de sexta-feira, às 16h30min, pode-se 
apreciar no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul a exposição Design
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21 h e, aos finais de semana, das 
15 às 21 h.
* Design Para Estamparia é
uma exposição de trabalhos 
dos alunos de pós-graduação 
do Centro de Artes da Univer
sidade Federal de Santa Maria. 
Tecidos e papéis estampados, 
protótipos de azulejos, pisos 
cerâmicos, layouts, bandeiras e 
documentos escritos e traba
lhos úteis às indústrias cerâmi
cas podem ser vistos na mostra, 
que fica até 7 de julho na Gale
ria II do MARGS, na Praça da 
Alfândega.
* 5 artistas gaúchos que foram 
selecionados para a Bienal de 
Arte de São Paulo estão expon
do seus trabalhos no MARGS 
antes de rumarem à capital 
paulista. São eles: Diana Do- 
mingues, Ruth Schneider, Ma
ria Tomazelli, Gisela Waetge e 
Luiz Gonzaga. A mostra per
manece na Pinacoteca II do 
Museu até o dia 30 de junho.
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roteiro

1 ENCONTRO DE DESICN DE SUPERFÍCIE - 
Na Sala Augusto Meyer da Casa de Cultura 
Mário Quintana (Andradas 736) e Pinacoteca II

do Margs (Praça da Alfândega s/n°) exposições 
dos trabalhos dos alunos do curso de pós-gradua
ção em Estamparia Têxtil da Universidade Fede
ral de Santa Maria. Até 28 de junho.



H-o*rq 

o G / l
j '> '*r.v

;. .-. ta :. .

. JPag ».n&
sAu.t|>o\>Q.

a ? svnte

★ ★★O Centro de Artes e 
Letras da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM) 
move exposição dos trabalhos 
desenvolvidos no Curso de Pós- 
Graduação em Design para Es
tamparia, ministrado pelos ar
tistas e professores Ana Noro- 
grando, Berenice Gorini, Ede- 
mur Casanova, Ivone Mendes 
Richter, Lusa Aquistapasse, 
Marina Veiga e Silvestre Pe- 
ciar. A mostra Design em Es
tamparia apresenta a produção 
dos alunos Deisi Walper, Simo- 
ne Lourensi, Angélica Neu- 
maier, Ana Lúcia Rodrigues 
Oliveira, Reinilda Minuzzi, Ro- 
sane Zolin, Roberto Presa, 
Neuza Maria Santos e Roseana 
Kriedt. Segue até 7 de julho na 
Galeria II do Margs.

pro-
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ZÁS-TRÁS
□ O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul expõe até 7 de julho a mostra 
Design para Estamparia, com trabalhos 
de alunos do curso de pós-graduação do 
Centro de Artes e Letras da Universidade 
Federal de Santa Maria. A coordenadora 
do projeto, Ana Norogrando, conta que a 
exposição seguirá depois para São Paulo, 
Montevidéu e Buenos Aires.


