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Tapetes á^fforva , cie Bagé
De Bagé, nos vem a tecelagem e tapeçaria e algo de dp nho 

pintura de Wilhelm Honvath. apresentado Pelo histonadoi ar- 
promcvido pelo Departamento de Educasao e cml- 

comando da incansável prof. Antonreta Ba-
e
cio Taborda e 
tura da SEC, scb o 
rone.Trata-se do industrial e artesão austríaco Wilhelm Hon^aüi. 
aue fez a Guerra de 1845. sendo prisioneiro em Moscou e voltan
do ã Pátria, entre o Canadá e o Brasil, optou per nos e se . ad.cou 
no RG3, através de Bagé. com Fabrica de 
há um quarto de século. Aqui esta ele com o laboi de sua livre 
criatividade, paralela o labor fabril.

Encontramos três dezenas de tapetes forjados em bom ar
tesanato e expressão artística, com tematica vanada de motnc. 
sacros profanos e ornamentais. Partiu da tecelagem das la. 
bageenses e, da rosa e fuso. atinge os ponchos, mantas e tape
tes até a pura tapeçaria, ccm motivos orienta^ rehgiosos^ co«- 
micos, indo da CRUZ DO LIRIO aos temas de REGENERAÇÃO, 
atingindo motivos esotéricos e se afirmando com o ciclo de seu 

■ gobeiins, em que apresenta algumas obras-primas como as TRÊS 
MENINAS ENCANTADORAS DE VIENA, ccm motivos repio- 
duzidos e inúmeros criados. Um conjunto de agradaveis e leves 
desenhos a nanquim de tamanho medio com temano gaúcho aiu- 

carfões congêneres mostra o artista, que tiaz ainda 
CRUCIFICADO moderno, retratomalista e

quatro pinturas a óleo ccm 
de um crente, madrugada e à beira-rio.
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(Dem a honra de convidar Q9 

para a inauguração da exposição de tapeçarias d

Excelência e Excelentíssima famíliaosso

0(9illtelm Qteruailt

Eia 11 $e dezembro, às 20,00 horas no JH 

/}*. Senador Salgado ^ilko, 235, /.* andar.

Eperíodo da exposição: 11 a 19 de dezembro.

de /Jrte do (R.io (Qrande do Sul,useu

T, Porto Alegre, Dezembro de 1973.V
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