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Observações s

Trabalhos de técnica ,mista de grafite e outfroc 

materiais-cujo jogo recai em uma técnica formal.
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Porto Alegre, abril de 1988.

Nome da artista: Elaine Tedesco 

Título da mostra: Desenhos 

Abertura: 14/4 a 8/5/88

Local: Espaço Investigação e Pequena Galeria 

Visitação: Terças a domingos, das 10 às 17 horas

A mostra consta de tiras trabalhadas com técnica 

mista de grafite, nas quais o jogo com os materiais e o gesto 

se traduzem em elementos formais, para apresentar idéias. O con 

traponto interno/externo é parte estrutural do trabalho. Junto 

com as tiras a artista vai mostrar algumas esculturas relacio

nando o desenhar sobre o plano e tridimensional.

Todos os trabalhos foram realizados este ano e 

levaram a artista a ser selecionada para uma exposição indivi

dual na Galeria Macuinaima em outubro próximo.

Como todo jovem artista, Elaine Tedesco luta com 

dificuldades para realizar seu trabalho. Por causa destas difi

culdades ela pensa em lançar a companha adote um artista, subor 

dinada aos critérios da Lei Sarney. A idéia é fazer as empresas 

sustentarem um grupo ou atelier como tem acontecido com os atle 

tas.

assessoria de comunicação/MARGS.
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Porto Alegre, Abril/88

Nome da Artista: ELAINE TEDESCO

Titulo da mostra: DESENHOS

Período: 14/4 a 08/5/1988

Local: Espaço Investigação e Pequena Galeria 

Visitação: Terças a domingos, das 10 ãs 17 horas

Serã inaugurada nesta quinta-feira, dia 14, a 

mostra que ELAINE TEDESCO denomina "Desenhos" na qual o jo

go com os materiais e o gesto se traduzem em elementos for

mais para apresentar idéias. 0 contraponto interno/externo 

e parte estrutural dos trabalhos realizados pela artista, es

te ano.

Junto com as tiras, a artista vai mostrar escul

turas relacionando o desenhar sobre o plano e o tridimensio- 

Os trabalhos serão também expostos na Galeria Macunaíma,

• no Rio de Janeiro, em outubro proximo.

A exposição ficara no MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE 

DO SUL ate o proximo dia 08 de maio, podendo ser visitada pelo 

público das 10 ãs 17 horas, de terças a domingos.
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ITlíWGS
ARTES PLÁSTICAS TEDESCO, Elaine 

(Porto Alegre, 1963)Exposições em destaque no MARGS: 
Elaine Tedesco — 14 de abril a 8 de maio 
Plinio Bernhardt — 26 de abril a 26 de 
maio
Fernando Brentano — 26 de abril a 24 de 
maio
Glória Corbetta — 23 de abril a 22 de 
maio.

DESENHOS

Mista de grafite 

Execução: 1988
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