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Observações :

Gabriele de Stefano - Pinacoteca. Exposição de obras do artista 
italiano, com lançamento de vinhos, numa promoção da World s 
Door Comércio Exterior, Importação e Exportação Ltda. O 
lançamento será no dia 16, às 20h. As obras ficam em exposição 
até o dia 19.9.
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A World's (Door Comércio 'Exterior, 
Importação e Exportação Ltda. 

convida para a exposição de pinturas, 
aquarelas e desenhos do artista italiano

é

ÇabrieCe de Stefano,

no dia 16 de setembro, às 20h, 
na Pinacoteca do AÍAH(§S.

V

9{a ocasião haverá o lançamento, 
com degustação,

de vinhos italianos.

ÍA. exposição de oôras pode ser vista até o 
dia 19 desetemóro, 

dasl0àsl7é,noMWgs.

4



75i n,»l: Cnfcétfrn £/) (Biú j
16 0°> i ^31H í»:

•wtIm; . <Q I

Artista italiano expõe no Margs
O italiano Gabriele de Stefano abre exposição às 20h na Pinacoteca 

Central do Margs (Praça da Alfândega) mostrando aos gaúchos 13 obras 
entre óleos e aquarelas. Apresentado por ítalo Mussa como um artista que 
transita entre o figurativo e abstrato, numa interpenetração que origina

momentos cromáticos de terceira di
mensão, o artista possui um vasto cur
rículo onde figuram exposições em 
Londres, Nova Iorque, Montreal e Ber
lim. Também cenógrafo e escultor, Ste
fano assina obras como "Edipo Rei" 
de Vittorio Gassman; "Affabulazione", 
de Pier Paolo Pasolini; e "O Último Im
perador", de Bernardo Bertolucci.

Atualmente o artista está radicado 
em Roma, onde é professor. Gabriele 
de Stefano detém vários prêmios, en
tre eles o da "Resenha de Arte Con
temporânea Italiana", do Rio de Ja
neiro.

A exposição fica aberta à visitação 
até 19 de setembro com apoio da Em
presa Worlds Door ao S.O.S Margs e 
promoção do Margs, Câmara Munici
pal de Porto Alegre e Aamargs.Oleo de Gabriele de Stefano
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EXPOSIÇÕES :

GABRIELE DE STEFANO
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega), às 20h.
Pinturas do artista italiano.
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PINTURA
O Margs expõe até domingo os trabalhos do 
artista plástico italiano Gabriele de Stefano
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GABRIELE DE STEFANO
Pinacoteca Central do Margs (Praça da 
Alfândega s/n °).
Pinturas do artista italiano. Até 19 de 
setembro.
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ica até domingo na Pinacoteca Central do Museu 
A de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega 
s/n ) a exposição de trabalhos do artista plástico 
italiano Gabriele de Stefano. São 20 pinturas a óleo e 
16 aquarelas recentes. “É um tipo de arte européia”, 
diz o artista. “Não posso esquecer minhas origens” ’ 
Natural da Calábria, Stefano vem se dividindo entre o 
Brasil e a Itália desde 1990, quando casou com uma 
baiana. “Sempre fiz desenho anatômico”, conta o 
pintor. Agora, no Brasil, estou descobrindo a


