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Observações : Foram Têxtil - Pinacotecas. A promoção do Centro Gaúcho de 
Tapeçaria Contemporânea reúne num único evento três 
exposições de tapeçaria: retrospectiva de Erica Turker, mostra de 
design têxtil da Universidade de Santa Maria e seleção de 
tapeçarias do CGTC. No dia 16, às 19h, haverá um debate sobre 
tapeçaria contemporânea, coordenado por Marilene Pieta. De 
14.12 a 16.01.
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FÓRUM TÊXTIL - As pi
nacotecas do Margs (Pra
ça da Alfândega) abrigam 
trabalhos de Erica Weber 
Turker, do Grupo de De- 
signTêxtil da Universida
de de Santa Maria, e uma 
seleção de peças feita pe
lo Centro Gaúcho de Ta
peçaria Contemporânea.
A exposição é promovida 
pelo Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Ufrgs junta
mente com o Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea. Erica é vetera
na na arte têxtil com seus gobelins que reproduzem prédios históricos de 
Porto Alegre. De Santa Maria vêm obras de Rosane Zolin, Reinilda Minuzzi, 
Suzana Gruber, Lusa Aquistapasse (foto) e Angélica Neumaier. Os traba
lhos selecionados pelo centro gaúcho serão arranjados em forma de insta
lação, reunindo obras de 13 artistas que serão doadas ao museu.
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Obras de Érica Weber 

estáo no Fórum Têxtil
O Forum Têxtil ocupa as pinacotecas do Margs 

com três exposições de tapeçaria: uma retrospectiva 
do trabalho de Erica Weber Turker, as obras do gru
po de Design Têxtil da Universidade de Santa Maria, 
e peças selecionadas pelo Centro Gaúcho de Tape
çaria Contemporânea. A inauguração ocorre às 19h 
de hoje, no Museu.
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FÓRUM TÊXTIL
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Apresentação dos trabalhos de Erica We 
ber Turker, do grupo Design Têxtil da 
Universidade de Santa Maria e peças do 
Centro Gaúcho de Tapeçaria Contempo
rânea. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 16 de janeiro.
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FÓRUM TÊXTIL
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfánde- 
gã s/n °).
Apresentação dos trabalhos de Erica We- 
ber Turker, do grupo Design Têxtil da 
Universidade de Santa Maria e peças do 
Centro Gaúcho de Tapeçaria Contempo
rânea. De terça a domingo, das lOh as 
17h. Até 16 de janeiro.____________.
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FÓRUM TÊXTIL
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Apresentação dos trabalhos de Erica We- 
ber Turker, do grupo Design Têxtil da 
Universidade de Santa Maria e peças do 
Centro Gaúcho de Tapeçaria Contempo
rânea. Das lOh às 17h. Até 16 de janei-
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Exposições ■■
FÓRUM TÊXTIL — Os tra- tivos em técnicas e materiais 
balhos selecionados das 13 as- diversos como o origame, o 
sociadas do Centro Gaúcho de bordado e até a vestimenta co- 
Tapeçaria Contemporânea — mo arte”, destacou a presiden- 
Cgtc — participam do Fórum te do Cgtc, Marília Herter. 
Têxtil no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul — Margs, 
até o próximo dia 16 de ja
neiro. Fazem parte também 
da exposição uma Retrospec
tiva de Tapeçaria de Erica 
Turk e trabalhos do Pólo de 
Design Têxtil da Universida
de Federal de Santa Maria —
Ufsm.

As artistas têxteis do Cgtc 
participantes da Exposição 
são Celita Maria Guerreiro 
Juchem, com a Armadilha — 
técnica mista; Evelise Anicet, 
com Testemunho/93 — técni
ca mista em organza, tule e 
gesso; Joana de Azevedo 
Moura, com Patchwork (deta
lhe); Lúcia Isaia, com Noi
va/93 — objeto têxtil em linha 
de algodão, tule e fita de ce
tim; Maria Assunta Forster 
Ferrugem, com Uma Home
nagem ao Margs/93 — técni
ca mista; Maria da Graça Py 
Pinto Gomes, com Meus Ca
minhos... coloridos são — 
técnica mista; Maria Elena 
Bervian, com Sobreposição 
de telas plásticas/93; Maria 
Madalena Polonia, com Ilu
são I — vagonite, xerox e co
lagem; Marita Burger, com 
Kikuzara III — origame; Ro- 
jane Saraiva Lamego, com 
Técnica do artista; Stela Gaz- 
zaneo, com Técnica pessoal, 

gaze, papéis, fios de al
godão e rami; Sylvia Schwartz 
Gobbato, com Pintura em te
cido; e Vera Becker, com apli
cação com bordado.

“Com esta exposição mos
traremos o rico gobelin nos 
prédios históricos de Porto 
Alegre, até os trabalhos cria-

com
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FÓRUM TÊXTIL
Pinacotecas do Margs (Praça da Al
fândega, s/n °).
Apresentação dos trabalhos de Erica 
Weber Turker, do grupo Design 
Têxtil da Universidade de Santa Ma
ria e peças do Centro Gaúcho de 
Tapeçaria Contemporânea. De terça 
a domingo, das lOh às 17h. Até 16 
de janeiro.
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FÓRUM TÊXTIL
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/n°).
Apresentação dos trabalhos de Erica We
ber Turker, do grupo Design Têxtil da 
Universidade de Santa Maria e peças do 
Centro Gaúcho de Tapeçaria Contempo
rânea. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 16 de janeiro.
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Fórum Têxtil recebe 

associadas do CGTC
Fórum Têxtil traz a ex

posição de trabalhos sele
cionados de 13 associadas 
do Centro Gaúcho de Ta
peçaria Contemporânea. 
Participam ainda traba
lhos do Pólo de Design 
Têxtil da Universidade 
Federal de Santa Maria 
e Retrospectiva da Tape
çaria de Erica Turk. O 
evento permanece em ex
posição no Margs até dia 
16 deste mês.

Moura, Lúcia Isaia, Ma
ria Ferrugem, Maria Go
mes, Maria Elena Ber- 
vian, Maria Madalena 
Polonia, Marita Burger, 
Rejane Saraiva, Stela 
Gazzaneo, Sylvia Gobba- 
to e Vera Becker. “Com 
esta exposição mostrare
mos o rico gobelin nos 
prédios históricos de Por
to Alegre, até os traba
lhos criativos em técni
cas e materiais diversos 
como o origame, o borda
do até a vestimenta como 
arte”, avisa a presidente 
do CGTC, Marília Her-

Foram selecionados os 
trabalhos das associadas: 
Celita Maria Juchem, 
Evelise Anicet, Joana ter.


