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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS

.
Zêm a honra de convidar Doééa Gxcelêncla e 

Cxcelentlééima família para a abertura da expoéição de Gravura e Tfcécnho de

'aosé Saríos JVloara-

dia 14 de maio, terça-feira, àá 20 horaó, no Tftnéeu de Arte do 'R/o Grande 
do Sul, Av. Senador Salgado pilho, 235 -1.° andar.

Géfa moótra Integra aò cometnoraçõeé do 'Biênio da Colonização e 
Jmigração no 'R/o Grande do Sul..

Porto Alegre, abril de 1974
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José Carlos Moura, próxima 

exposição tj ué MARGS mostra
ve nos primeiros dias de ju
nho-

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. a partir do dia 
14 próximo, estará realizando 
nova exposição individual. Des
ta vez. será a obra de José 
Carlos Moura, jovem e premia
do artista gaúcho, que estará 
sendo focalizada pelo MARGS. 
em exposição que permanece- 

, rá cm desenvolvimento inelusi-

José Carlos Moura. que. re
cebeu Menção Honrosa em 
Gravura, na I Feira de Arte 
Universitária de Pelotas, prê
mio em Desenho, na I MUTE- 
PLA do Instituto de Artes de 
Porto Alegre, segundo prêmio 
de aquisição do I salão Jovem 
Artista, da capital gaúcha, 
prêmio adquisição em gravura 
na II Expo-Arte Universitária 
da PUCR3, Menção Honrosa- 
na III Mutepla, Menção Hon
rosa na III Expo-Arte Univer
sitária e Menção Honrosa no 
II Salão de Artes Visuais do 
Rio de Janeiro, iniciou suas 
exposições a partir de 1970, 
passando a participar, suces
sivamente, de todas as mostras 
coletivas locais e nacionais, 
assim como a apresentar, indi
vidualmente. seus 
Na exposição do Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. ele 
tem a apresentação de Danú
bio Gonçalves, que vé “neste 
espelho um dos valores mais 
destacados entre nossos jovens 
artistas".

trabalhos.
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Moura mostra gravuras 

e desenhos no MARGS
3

Um dos artistas gaúchos sele
cionados na última Bienal. José 
Carlos Moura, inaugura lioje hg 
MAROS <av. Salgado Filho, 235, 
I.o andar), às 20 horas, uma no
va individual, onde reuniu 2õ 
gravuras e desenhos b m recen
tes, apresentando suas figuras hu 
manas mais evoluídas. Moura 
concluiu o cudso de Artes Plás
ticas na UFRGS, ano passado, 
mas continua fazendo Licencia
tura. Expondo desde 1?70 já con
quistou inúmeros prêmios que o 
incentivaram em sua curta car
reira. Seus trabalhos são e-m co
res e relevnc r* têm três tama
nhos. Seus preços variam entre 
Ci 5 150,Cü e 1.500,00. Esta mos
tra integra as comemorações do 
Biênio da Colonização e Imigra
ção no Rio Grande do Sul c li- 
caiã aberta ao público até jn- 
nho. tendo a premeoão do Do-

HHSil f

&

partamento de Assuntos Cultu- 
“rais da SEC. Durante a inaugu^ 

ração estarão sendo entregues as 
Medalhas e Menções Honrosas 
conferidas a seis artistas gaú- 
cros no 2.0 Salão de Art s Plás
ticas da Policia Militar do Esta
do da Guanabara. José Carlos Moura inaugura hoje 

uma nova individual
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DESENHOS DE MOURA NO MARGS
Os trabalhos de José Carlos Moura continuam em exposição no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na Rua Salgado lilho, 
235 — l.o andar. O artista gaúcho, detentor já de várias pre- 
miações e menções honrosas, está expondo uma série de gravu
ras cm relevo, complementadas com pintura, de grande expressi
vidade. O MARGS funciona, diariamente, entre 9 e 12 e 13 e 
22 horas, sendo que aos sábados e domingos ele pode ser visita

do entre 15 e 22 horas
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