
VS,:~* .

Ui JB.avr.ú.f iVU.,.-u ... L.‘ LJ J '..'.L ‘-aSí

SUBSECR 5Í«IA PB CULTOR..
DB ARTE BO RIQ QMM BO. S&Jfc 

:l.v;o DA DOCUMENTAÇÃO 2 I^fcQBXBA

EXPOSIÇÃO " 6 ARTISTAS DO PARANÁ "

DAC/SEC
MARGS
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ

MARGS

zh

18 08 7k06 08 7i|

pj ^

Inauguraeao: 06 de agosto de I97I4 as 20 horas

Antonio Arney

Carlos Eduardo Zimmermann

Ivens Fontoura

Maria Beatriz L. Wouk

Osmar Chromiec

Tereza Izabel Bakker

ARTISTAS:
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - RS 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS - MARGS 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ

Cêm a honra de convidar 'Voóòa Excelência e
Excclcntlóólma Família para a abertura da expoóiçâo

Antônio Arney 
Carloó Eduardo Zlmmermann 
Jvenó Fontoura 
'Viaria 'Beatriz Qetycla 'TVouh 
Oómar Chromiec 
Cereza Jóabel Bakker

dia 6 de agoóto, terça-feira, àó 20 horaó, no Offuóeu de Arte do Blo Grande do 
•Sul, Av. Senador Salgado --Filho, 235, 1.° andar.
Eóta expoóiçâo faz parte daó comemoraçõeó do Biênio da Colonização e J migração, 
no Blo Grande do Sul.

Bcr lodo da expoóiçâo: 6 a 1S de agoóto

"6 j/Vrtistas do ^parariá"

Porto Alegre, agosto de 1974
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Artistas do Paraná no MARGS
O Departamento de Assun

tos Culturais da SEC. através 
cio Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresentará ao 
público do Rio Grande do Sul 
seis artistas do Paraná, sele
cionados pelo Museu de Arte 
Contemporânea daquele Esta
do.

Integram a relação cie artis
tas paranaenses, Antônio Ar- 
ney. com cinco trabalhos em 
técnica de colagem, Carlos 
Eduardo Zimmermann. com 
quatro trabalhos em técnica de 
pastel encerado, Ivens Fontou
ra com quatro trabalhos em 
técnica de montagem. Maria 
Beatriz Wouk, com cinco de
senhos. técnica pastel, Osmar 
Chromiec cem quatro traba
lhos de colagem, e Tereza 
Izaibel de Bakker com quatro 
trabalhos «m bico de pena 
nanquim.

Pelo que se pode observar,

os artistas indicados pelo di
retor Fernando Velloso. per
mitem uma visão diversifica
da, tanto na técnica emprega
da quanto nas várias tendên
cias seguidas pelos artistas re
presentados.

Esta mostra é importante 
para o público rio-grandense 
observar o que se produz a- 
tualmente em outros centros 
rie atividade arftstica do pais, 
bem como pqra estreitar as 
relações culturais entre os dois 
Estadcs sulinos.

Sua inauguração ocorrerá no 
dia 6 do corrente, às 20 horas, 
na sede do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. na Av. 
Sen. Salgado Filho, 235 — l.o 
andar.

A mostra “Seis Artistas Pa
ranaenses” ficara aberta ao 
público até o dia 13. nos horá
rios habituais do Museu de Ar-
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folha da tarde • 5 Di AGOSTO DE' 1974

PANORAMAW Décio Ptesser

Coletivas de paranaenses 

e individuais de gaúchos
Com a chegada de agosto as galerias 

reiniciam sua movimentação e já nesta se
mana existem três novas exposições pro
gramadas. No MARGS, amanhã, às 20b, 
será inaugurada uma mostra que reúne 
seis artistas do Paraná. Seus integrantes 
são: Antonio Arley, com cinco trabalhos 
em técnica de colagem; Ivens Fontoura, 
com quatro trabalhos em técnica de mon
tagem; Carlos Eduardo Zimmermann, qua
tro telas em pastel encerado; Maria Bea
triz Wouk; cinco desenhos em técnica 
pastel; Osmar Chromiec, quatro trabalhos 
de colagem e Teresa Isabel de Bakker,

quatro desenhos em bico de pena a nan- 
quim.

Quarta-feira, no Ponto de Artes, Wil
son Alves inaugura uma individual onde 
reuniu uma série de entalhes, tendo co
mo tema dorsos femininos. Outra artista 
gaúcha que realiza sua primeira indivi
dual esta semana é Marta Loguércio. Sua 
exposição será inaugurada na sexta-feira, 
na galeria do Atelier lavro. A mostra 
constará de 12 trabalhos de gravura em 
relevo, onde predominam as cores frias. 
O tema principal são figuras humanas im
possibilitadas de comunicarem-se e o con
flito existente entre a> mesmas.

Seis paranaenses no MARGS
Em técmoa de colagem mostra 

composições.
Seis artistas paranaenses, praticamente des

conhecidos de nosso público, estarão sendo apre
sentados hoje, através de uma coletiva, orga
nizada pelo MARGS. A exposição reúne tra
balhos feitos em várias técnicas, assinados por:

Carlos Eduardo Zimmermann, 22 anos, rea
lizou seus estudos de pintura no Curso Livre 
de Guido Viaro, em Curitiba. Paralelamente es
tuda medicina. Já participou de coletivas, sa
lões e recebeu diversos prêmios. Mostra

ná. quatro

Antonio Arney, 48 anos. autodidata que 
participou de inúmeras coletivas e salões. Tam
bém com técnica de colagem mostra 
trabalhos denominados "Comparação de 
lores'.

quatro
Va

ivéns Fontoura. 34 anos, cursou a Escola de 
Belas Artes do Paraná e estudou ccm Guido 
Viaro. Participou de coletivas e salões, onde 
obteve inúmeros prêmios. Em técnica de 
tagem expõe quatro trabalhos com o título de 
“ Sedimentum ”.

Teresa Isabel de Bakker, 34 anos, natural 
da Espanha. Fez curso de desenho na casa Al
fredo Andersen e freqüentou o centro de pes
quisas de Ivã Serpa, no Rio de Janeiro. Desde 
69 participa do movimento artístico paranaen
se 3 trouxe para Porto Alegre quatro trabalhos 
na técnica bico de pena e nanquim.

qua
tro trabalhos onde utiliza a técnica do papel 
encerado. mon-Bia Wouk. 22 anos, natural de Curitiba, 
mas realizou curso de artes plásticas em São 
Paulo com Roberto Pontual e Milton Glaser. 
Já fez duas individuais, participou de coleti
vas e conquistou três prêmios. Expõe quatro 
desenhos na técnica pastel.

Osmar Chromiec, 26 anos, natural de Curi
tiba, autodidata, com passagem por inúmeras 
exposições e dois prêmios em salões do Para-

Soprano gaúcha gue vive
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MJSEU DE A|RTE DO RIO GRANDE DO (
SJL (avenida Salgado Filho. 235, primeiro 
aidar )- A exposição foi batizado com Seis 
A-tistas do Paraná, aparecendo trabalhos de 
Aitonio Arney, Carlos Eduardo Zimmer- 

Ivens Fontoura, Maria Beatrizirann
\Aouck, Osmar Chromiec e Tereza Izabel 
Bnkker.
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^MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO

SUL (avenida Salgado Filho, 235, primeiro 
andar) A exposição foi batizada com Seis 
Artista do Paraná, aparecendo trabalhos de 
Antonio Arney, Carlos Eduardo Zimmer- 
mann, Ivens Fontoura, Maria Beatriz 
Wouck, Osmar Chromiec e Tereza Izabel 
Bakker.

I H -

V Com muito bom nível a exposição do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, que apresenta trabalhos de Antônio 

Arney, Carlos Eduardo Ziinmermann, Ivens Fontoura, Maria 
Beatriz Wouik, Osmar Chromiec e Tereza Isabel de Bakker, 
seis artistas do Paraná.
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cAv. Salgado Filho, 23o 
i _ coletiva de seis 

paranaenses reunindo 24 
trabalhos realizados em diversas 
técnicas. Das 9 às 12 e das H

Margs 
— l.o andar)
artistas

l às 22 horas.

MARGS (Av. Salgado Filho,
235 — l.° andar; — Coletiva de
seis artistas paranaenses reunin
do 24 trablhos realizados em. di
versas técnicas. Das 9 ás 12 e
das 14 às 22 horas.
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Técnica em 
Montagem 
de Ivens 
Fontoura 
que pode 
ser vista 
no MARGS

*
1

MARGS (Av. Salgado Filho, 
235 — l.o andar)' — Coletiva de 
.sois arti-stn.s paranaenses reunin
do 24 trabalhos realizados em di
versas técnicas. Das 9 às 12 e 
das 14 às 22 horas.
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Seis Artistas do Paraná 

no Museu de Arte do RGS
rtadas técnicas estão aqui re
presentadas. Os ai-tistas que 
integram a mostra são: Antô
nio Arney. Carlos Eduardo 
Zimmermann. Ivens Fontoura, 
Maria Beatriz Letycia WouK, 
Osmar Chrcmiec e Teresa Isa
bel de Bakker. indicados pelo 
Museu de Arte Contemporânea 
do Paraná, na pessoa de seu 
diretor Fernando Vellcso. que 
assim contribui para o desen
volvimento da cultura gaúcha 
através do intercâmbio cultu- j 
ral entre os estados.

O Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC. através do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul resolveu prorrogar 
por mais alguns dias a mostra 
de “'seis artistas do Paraná”.

Esta exposição, inaugurada 
dia 6 de agosto, permanecerá 
aberta ao oúblico interessado 
até o dia 25 do corrente mês. 
Ê mais uma oportunidade a 
ledos os interessados para ob
servar o que se produz atual
mente em outros centros de a- 
tividades artísticas do pais. já 
que diferentes tendências e va-
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Â8TÍSTAS DO PARÂMÂ NO MARGS
No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e sob o patrocínio do 
DAG tia Secretaria de Educação do Estado, continua aberta h 
visitação pública a exposição tí.e artistas do Paraná. Dentre os 
expositores, figura Ivens Fontoura-, nascido em Curitiba, em 1940, 
que estudou com Guido Viaro c cursou a Escola de Belas Artes 
do Paraná. Tem participado de diversas mostras coletivas * sa
lões de artes plásticas e conta com vários prêmios, inclusive o 
l.« prêmio de Desenho no Salão de Artes Plásticas dos Novos, 

-de Curitiba. Na Xoto um de seus trabalhos: Sedimentum.
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO 
SUL (avenida Salgado Filho, 235, primeiro 
andar) - A exposição foi batizada com Seis 
Artistas do Paraná, aparecendo trabalhos de 
Antônio Arney, Carlos Eduardo Zimmer- 
mann, Ivens Fontoura, Maria Beatriz 
Wouck, Osmar Chromiec e Tereza Izabel 
Bakker. _____
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ARTISTAS DO PARANÁ NO MARG5
''Composição” — Técnica de Colagem é um dos trabalhos de Os
mar Chromiec que integram a Mostra de Artistas do Paraná, 

seus últimos dias no Museu de Arte do Rio Grandeagora em
do Sul. Nascido em Curtiba. no ano de 1948, Osmar Chromiec 
tem participado de diversas mostras coletivas e salões de artes 
plásticas, levantando prêmios em 1970 no 28.° Salão Paranaense 
(Prêmio de Aquisição), no 14.° Salão de Artes Plásticas dos No

vos. em Curitiba (iFrêmio de Desenho)
-<■/- S?-/y__________
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