
» SERIGRAFIAS DE ROMANITA "

DAC/SEC
MARGS

MARGS (Salgado Fe)

16+2 álbuns

26 11 7b 18 12 7b

Inauguração: 26 de novembro de 137b às 20.30 horas
** A

Esta mostra integra as comemoraçoes do Rienio da Co_1q 
nização e Imigração no RGS.
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Serigrafias de Romanita 

Museu deArte do RSno
74, e na Bienal Internacional 
dei Grabado em Buenos Aires, 
Argentina'em 72. Também par
ticipou da IV e V Bienal In
ternacional da Cracóvia, Polô
nia, em 72 e 74 e na n Inter- 
gráfica 74 da Polônia.

Estas são algumas das parti
cipações importantes de que 
participou esta artista que o 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul tem o prazer de desta
car em sua agenda de fim de 
ano, e que desta feita traz co
mo novidade, dois belíssimos 
álbuns de pesquisa gráfica. In
tegram a exposição, 16 gravu
ras (serigrafias) realizadas en
tre 1973-74, uma das quais ad
quirida pelo MARGS para cons
tar em seu acervo de obras. 
Esta gravura será também a- 
presentada junto com as re
centes aquisições do Museu, no 
fim do mês de dezembro.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está aberto ao 
público de terças a domingos, 

1 em seus horários habituais.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, dando conti
nuidade à sua programação de 
1974, apresenta ao público, de 
26 de novembro a 8 de dezem
bro em sua sede provisória da 
Salgado Filho, a exposição de 
serigrafias da conhecida artis
ta gaúcha Romanita Disconzi 
Martins.

Romanita participou de va
rias exposições coletivas e in
dividuais, e recebeu importan
tes prêmios. Entre nós, desta
cou-se no IV e V Salão Cida
de de Porto Alegre e no II Sa
lão de Artes Visuais da UFRGS. 
Também teve participação des
tacada na XI e XII Bienal de 
São Paulo, sendo destaque do 
ano nas Artes Gaúchas em .. 
1*970.

Em mostras de nível inter
nacional, participou da Bienal 
Internacional de Gravura de 
Yorkshire. Inglaterra, em 1970, 
da II e UI Bienal dei Graba
do Latino-Americano de San 
Juan de Porto Rico, em 72 e
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O ironísta se julga superior aos seus persona
gens; o humorista, nunca, — De Mário Quintana, 
à página 2 Caderno de Sábado 1974

*

T3 '-t
PW O

w írq
í J 3J
a d p

p I—1o
<Vi
OJ

rs
-o

•'-vi ""
i jfJ

-C

•I

i
I

1

v

'

.
ROMANITA MARTINS 
— "E vieram os homens, 
com seus machados e 
derrubaram as árvores 
da casa onde eu mora
va" . Serigrafia, 1973. 
Terça-feira próxima, dia 
26, Romanita Martins 
estará inaugurando, no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, uma 
mostra de serigrafias, in
cluindo dois álbuns na 
mesma técnica. A inau
guração ocorrerá às .. - 
20,30 horas.
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Romaniia, Guma e ouiras exposições desta semana
Três exposições amanhã e uma co

letiva na quarta-feira vão movimentar 
o setor das artes plásticas nesta úl
tima semana de novembro, quando co
meça a diminuir o número de mos
tras programadas. Eis as novidades:

Amanhã, dia 26 — No MARG9, 
às 20h30min, Romanita Martins inau
gura uma exposição de serigrafias on
de reuniu 16 trabalhos 
dois álbuns.

(1973/74) e 
O convite catálogo foi 

realizado pela artista, com apresenta
ção do dramaturgo Ivo Bender.

No mesmo horário, no saguão da 
Assembléia Legislativa, Guma estará 
inaugurando uma mostra onde reu
niu 35 esculturas em madeira, de ta
manhos variados. Este escultor auto
didata vem desenvolvendo um traba
lho tendo por tema figuras com ca
racterísticas do folclore gaúcho e a-
fric • o.

No Museu Júlio de Castilhos, a A- 
liança Francesa promove a mostra de
nominada “A Renovação da Figura”, 
onde foram reunidas cerca de 50 re
produções de obras com tendências 
das artes plásticas surgidas no inicio 
da década de 60. Paralelamente serão 
expostos livros franceses.

Quarta-feira, dia 27 — A Galeria 
Guignard inaugura uma exposição de 
minitrabalhos denominada “Gaúchos 
c Primitivos”, onde foram reunidos 
mais de 30 artistas que estarão mos
trando desenhos, pinturas, gravuras e 
outras técnicas, nesta mostra com a 
qual a Galeira encerrará o ano. To
dos estarão à venda com preços a- 
cessíveis.

Guma expõe no saguão da Assembléia, a partir de 
amanhã
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Romanita no MARGS
0 Museu do Rio Grande do Sul, dando continuidade a sua programação de 

1974, apresenta ao público, até 8 de dezembro, em sua sede provisória da 
Salgado Filho, a exposição de serigrafias da conhecida artista gaúcha Ro
manita Disconzi Martins. Romanita participou de várias exposições coletivas e 
individuais, e, recebeu importantes prêmios, no IV e V Salão Cidade: de Porto 
Alegre e no II Salão de Artes Visuais da UFRGS. Teve também atuação des
tacada na XI e XII Bienal de São Paulo, sendo destaque do ano nas Artes 
Gaúchas, em 1970.
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Palestra de Romanita 

no Museu de Arte
gramada com inteligência para 
a composição formal dos tra
balhos.

Também estão expostos, dois 
álbuns intitulados “Book Three. 
Lesson one” e “Tricô”, respec
tivamente, onde a pesquisa grá
fica realizada e sem dúvida 
bastante importante como fon
te de debate.

Sobre esta mostra, que tan
tas indagações tem suscitado, 
Romanita se coloca à disposi
ção do público, 6.a feira, dia 
6 de dezembro, quando então 
manterá um bate-papo infor
mal com os visitantes sobre os 
trabalhos expostos.

A mostra de serigrafias de 
Romanita Di.sconzi Martins, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, permanecerá aberta ao 
público até domingo, dia 8 de 
dezembro.

A referida exposição obteve 
de imediato um amplo sucesso 
de critica e público, e, o Mu
seu de Arte continua atenden
do às solicitações de grande nú
mero de interessados na obra 
recente desta artista gaúcha.

Integram a mostra, 16 seri
grafias de 1973-74, onde o tema 
central constante é a natureza, 
captada c registrada pela câ
mara sensível da artista, e dia-
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SERIGHAFIAS

1. POR TANTOS CAMINHOS VENHO ANDANDO

E QUANDO CHEGUEI JÁ ESTAVAM POLUINDO 0 RIO 

3. MAS AINDA QUERO MORAR NO MATO, PERTO DO RIO..

1.100,00

2. 1.100,00

1.100,00

• • •

b. NÁA VI, MAS ME CONTARAM SOBRE AS ABELHAS 1.100,00

5. E VIERAM OS HOMENS COM SEUS MACHADOS, E DERRUBARAM 
AS ÁRVORES DA CASA ONDE EU MORAVA ;:;. . . . . . . 1.100,00

6. 600,00ENQUANTO OLHAVA 0 FOGO

350,007. FLOR DE LYS

8. (tiragem.adquirida.pela..CRT.)MALMEQUERES • • •

A FOLHA.§ tiragem. 3.bquirid.a. pela. Re!e.Brasil*-Sul.Ue.Comunicações
Zero Hora )

9.

10. A GRAMA 1.100,00

A FLOR.11. 1.100,00

A ÁRVORE12. 1.100,00

13. A PEDRA 1.100,00li.il

lb. A NUVEM 1.100,00

15. AUTO-RETRATO COM PAISAGEM 1.100,00

16. PITANGAS 600,00

BOOK THREE, LESSON ONE - álbum 

TRICÔ - álbum. . . . . . . . . .

500,0017.

18. 500,00
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L E V A N T A M E N T 0

VISITANTES:

ESTUDANTES DE 12 E 22 GRAUS: 130

UN IVERS I TjÍHI OS: >+7

PROFESSORES 60

58ARTISTAS

OUTRAS CIDA.DES DO RIO GRANDE DO SUL. 15

OUTROS ESTADOS 7

OUTROS PAÍSES ç.2

DESTAQUES 110

40OUTROS

TOTAOL GERAL: 469 Visitantes


