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Desenhos de 

Wiegert terão
mostra no ef-Mlk 
MARGS
Nelson Wiegert, artista gaú

cho radicado na Alemanha, te
rá individual de desenhos na 
próxima quinta-feira, dia 4, no 
Museu deArtç do Rio Gran
de do Sul, órgão do Departa
mento de Assuntos Culturais 
da Secretaria de Educarão e 
Cultura. A sér? composta de 
15 de.mhos foi trazida da Eu
ropa por Vera Chaves Barce
los e tem por tema a Ilha de 
Elba, principalmente seus ro
chedos que após serem fotogra
fados serviram de base para 
esta série de bico de pena do 
artista. A exposição será inau
gurada às 19 horas de quinta- 
feira e permanecerá aberta ao 
público até 31 de dezembro.
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Exposição de Nelson Wiegert 

movimentará cidade no dia 4
sentadas: Oarlos Alberto Pet- 
truoi, Enio Lippman, Fernando 
Velloso, Iberê Camargo. Léo 
Dexheimer, Manabu Maibe, Noé- 
lia de Paula. Paulo Flores e 
Paulo Porcela.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está aberto ao 
público de segundas-feiras a. 
domingos em sua sede provisó
ria da Av. Salgado Filho, 235 
— l.o andar.

RioO Museu de Arte do 
Grande do Sul. órgão do De
partamento de Assuntos Cultu
rais da SEC, vai inaugurar 

dia 4 de dezembro, às 19 
horas, uma exposição de dese
nhos de Nelson Wiegert.
no

O artista, que atualmente de
senvolve suas atividades em 
Munique, Alemanha, vai apre
sentar na oportunidade, uma 
serie de novos desenhos a bt- 
co-de pena sobre papel “schoel- 
ler”.

Estes trabalhos são o resul
tado de uma pesquisa cujo pon
to de partida é a fotografia de 
detalhes, formas e tessituras de 
pedras e rochas da Ilha de El-
ba.

As fotos que derann origem 
aos desenhos serão igualmen
te expostas nesta mostra, que 
permanecerá aberta ao público 
até o dia ól de dezembro.

Em sala contígua ã exposi
ção de Nilson Wiegert, o ... 
MAR.GS vai apresentar uma 
série de pinturas abstratas per
tencentes a seu acervo.

É a seguinte a relação dos 
artistas cujas obras serão apre-
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NELSON WIEGERT NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, vai inaugurar, às 19 H, uma ex
posição de desenhos de Nelson Wiegert. O artista que, atualmente, desenvol
ve suas atividades em Munique, Alemanha, vai apresentar uma série de 
novos desenhos a bico de pena sobre papel schoeller. Estes trabalhos são o 
resultado de uma pesquisa cujo ponto de partida é a fotografia de detalhes, 
formas e tessituras de pedras e rochas da Ilha de Elba. As fotos que deram 
origem aos desenhos, serão igualmente expostas nesta mostra que per
manecerá aberta ao público até o dia 31/12. Em sala contígua à exposição de 
Nelson Wiegert, o Margs vai mostrar uma série de pinturas abstratas per
tencentes à seu acervo. E a seguinte a relação dos artistas cujas obras serão 
apresentadas: Carlos Alberto Pettruci, Enio Lippmann, Fernando Velloso, 
Iberê Camargo, Léo Dexheimer, Manabu Mabe, Noélia de Paula, Paulo 
Flores e Paulo Porcela. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está aberto ao 
público de 2*s. à domingos em sua sede provisória da av. Salgado Filho, 235 
— Io andar.

DESENHOS DE 

WIEGERTd e */ti*
Nelson Wiegert, artista gaúcho 

radicado na Alemanha, terá Indi
vidual de Desenhos inaugurada na 
próxima 5a-feira, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, órgão do 
Departamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educação e 
Cultura. A série, composta de 15 
desenhos, foi trazida da Europa por 
Vera Chaves Barcellos e tem por 
tema a Ilha de Elba, principalmente 
seus rochedos que após serem fo
tografados serviram de base para 
esta série de bico de pena da artista.

A exposição será inaugurada às 19H, 
e permanecerá aberta ao público até 
31/12.
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Um dos trabalhos de Nelson Wiegert, que a partir de hoje 
poderão ser conhecidos no MARGS.

Bicos-de-pena de Wiegert 

hoje à noite no MARGS
pesquisas realizadas na famo
sa ilha de Elba. Aluno de I- 
beré Camargo, na Universida
de Federal do Rio Grande do 
Sul, em que se formou, Wie
gert é natural da cidade de 
Tuiparendi. no nosso estado. 
Possui uma série significativa 
de prêmios iniciada em 1964, 

prêmio recebido no 
Salão da Escola de Artes- Em 
1966, alcançou o prêmio de 
Pintura no Sommerakademia 
Ausstellung, de Salzburgo, Aus- 

i tria.

Inaugura hoje o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 

exposição individual de Nel
son Wiegert, artista gaúcho há 

radicado na Alemanha, 
cidade de Colônia. Wiegert, 

em sua última mostra em Por
to Alegre, na Galeria Yázigi, 
apresentara objetos. Desta vez, 
ele traz desenhos, de uma sé
rie confeccionada a partir de

aep
io/v/hDesenhos de 

Wiegert no 

MARGS até dia 33

anos
i«* na

com um
■-V'

Uma série de desenhos do 
artista gaúcho Nelson'Wiegert, 
tendo por tema as pedras e ro
chas da Ilha de Elba, estão ex
postos no MARGS, numa pro
moção do Departamento de As
suntos Culturais da Secretaria, 
de Educação e Cultura. O tra
balho é resultado de uma pes
quisa fotográfica que Wiegert 
vem desenvolvendo na Europa, 
onde está radicado há vários 
anos.

Wiegert é natural de Tupa- 
ramdi, tem 35 anos, cursou o 
Instituto de Artes da URGS e 
fez curso de pintura com Ibe- 
rê Camargo. Em 196S freqüen- 
tou a Academia de Verão de 
Salzburg, Áustria, com Emílio 
Vedova. Atualmente desenvol
ve suas atividades em Muni
que (Alemanha). Em Porto A- 
legre, realizou individuais na 
Faculdade de Arquitetura .... 
(1964), Galeria Lakar (65) e Ga
leria do Yázigi (1970). Possui 
inúmeros prêmios, destacando- 
se o 1.® prêmio de pintura 
no “Sommerakademie Ausstel
lung” (Salzburg) em 1966. Seus 
desenhos ficarão no MARGS 
até o dia 31 die dezembro, po
dendo ser vistos pelo púbico de 
terça-feira a domingo.

Participou o artista dos Mer
cados de Arte de Koln, nos a- 
nos de 1968 a 1970, realizando 
diversas mostras coletivas no 
Brasil e na Alemanha, sobre
tudo nas cidades de Colônia e 
Munique, em que vive.

As obras que aqui veremos 
— o MARGS não indicou se 
o pintor se achará presente a I 
exposição ou não — são feitas 
na técnica de bico-de-pena em 
papel schoeller, a partir de u- 
ma pesquisa fotográfica. A 
mostra, que será aberta às 19 j 
horas, poderá ser visitada dia
riamente no museu até o d.a 
31 deste mês. exceção das se
gundas-feiras, em que a ins
tituição cerra suas portas.

4*



<n í 
cn: p.w. SWJ'artes<s)
* ;. Eduardo Coniil

-Z.I N> S?K

Desenhos no MARGSO £
M
ai
73 Um total de 15 obras compõem o acer

vo da individual de desenhos de Nelson 
Wiegert, iniciada ontem, quinta-feira, 
no Museu de Arte do Rio Grande do

lr> posição Individual de Clébio Sória
a ui. _i riL , (junho/julho), Exposição de peças do
A Ilha de tlba e seus rochedos e O tema da Acervo - Ângelo Guido, Trindade Leal,

João Fahrion e Carlos Scliar (julho),
série de desenhos do alemão Nelson Wiegert. Fantasia e Realidade (julho/agosto).

Cinco Desenhistas Gaúchos (agos-
que desde ontem estão em exposição no Museu to/setembro), Os pintores da Luz

(setembro/outubro), Individual de
de Arte do Rio Grande do Sul. Os trabalhos pau,° Porceiia (setembro/outubro)

Desde então, nesses 19 anos, o 9 (outubro/novembro. A Pintura de On-
Margs promoveu além de exposições foram trazidos da EurODO Dela tem (outubro/novembro) e a Mostra de
individuais e coletivas, retrospectivas e k k Pinturas do Artista Canadense Paul
itinerantes exposições de seu acervo, artista Vera Chaves BarcelloS e permanecerão DuJL í*tealjzou também um Curso
em forma de rodízio. Também pro- ^ ^ sobre Historia da Arte (de 1880 até
movia sessões de filmes e “slides”, no Margs até O final do mês. nossos dias), ministrado pelo professor
transformando-se num verdadeiro __ Carlos Scarinci* E a mostra de hoje
centro de cultura - especialmente na Pedro Weingartner. Até 1973 fun- realizar cursos, palestras, conferências que é do gaúcho Nelson Wiegert,
gestão passada (leia-se Plínio César cionou em dependências do Teatro São e debates. radicado na Alemanha.
Bernhardt) e na atual (leia-se Luís Pedro (hoje sob a dinâmica direção da Dirigido, como já nos referimos an- A série composta por 15 desenhos 
Inácio Franco de Medeiros e Paulo professora Eva Sopher). Compete ao teriormente, por Luís Inácio Franco de foi trazida da Europa pela artista Vera 
Amorim). O Margs, atualmente fun- Margs documentar a evolução das artes Medeiros e com o Dr. Paulo Amorim à Chaves Barcellos e tem por tema a Ilha 
,cionando no primeiro andar de um plásticas no Rio Grande do Sul pela frente da Divisão de Cultura da SEC, de Elba e seus rochedos - principal- 
edifício da avenida Salgado Filho, dá organização das coleções de peças de Margs realizou este ano as seguintes mente seus rochedos que após serem 
andamento as obras de suas futuras en. pintura, escultura, gravura, etc., de ar- exposições: Exposição Histórica (mar- fotografados serviram de base para esta 
talações na antiga sede da Delegacia tistas gaúchos além de organizar ço), Pinturas de Alice Bruegmann, coleção de trabalhos em bico-de-pena. 

Fiscal do Ministério da Fazenda. Em coleções de peças de artistas estran- (maio/junho), Coletiva de Cerâmica A exposição inaugurada às 19 horas de 
junho de 1957 foi inaugurado oficial- geiros e brasileiros, realizar pesquisas Artística (junho), Mostra de Arte ontem permanecerá aberta ao público 
mente com a exposição retrospectiva de e levantamentos sobre artes plásticas e Gaúcha Contemporânea (junho), Ex- até o próximo dia 31 do corrente.

tO i.. o'l
n3 +•>
G G4
. J '
bQ to

(O
p.

Sul.G ri :rc.•i-i

A primeira realização do Margs 
data de 1956 e foi a Mostra de Arte 
Brasileira Contemporânea.
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No Margs, detalhes das Rochas da Ilha de Elbaui
I

z d 3
:ía No Museu de Arte do Rio Grande do Sul segue a exposição 

enhos de Nelson Wiegert, inaugurada no último dia 4.
Nascido em Tuparendi (RS) em 1940, Wiegert cursou o Ins

tituto de Artes da UFRGS e estudou pintura com Iberê Camargo. 
Em 1966 frequentou a Academia de Verão de Salzburg (na Áus
tria), onde estudou com Emilio Vedova. Atualmente esta radicado 

Munique (Alemanha), onde desenvolve suas atividades.
Nelson Wiegert, nesta exposição do MARGS, está apresentan

do uma nova série de desenhos a bico de pena sobre papel 
“schoeller”, resultado de uma pesquisa com fotografias. Elas 
deram origem a estes trabalhos que mostram formas, tessituras e 
outros detalhes das rochas da Ilha de Elba. A exposição perma
necerá aberta ao público até 31 de dezembro na sede provisória do 
MARGS (Salgado Filho,-235 — Io. andar). ,

Artista de grande versatilidade, Wiegert já pesquisou inúmeras 
técnicas, sempre com resultados surpreendentes. Entre os prêmios 
recebidos destacam-se: Salão da Escola de Artes da UFRGS 
(1964); Salão de Artes Plásticas Francisco Lisboa (1965); II Salão 
Cidade de Porto Alegre — MARGS (desenho); Salão da Escola de 
Artes da UFRGS (1965 — pintura e SommerakademiaAusstellung, 
Salzburg ((1966) — pintura.

Em Porto Alegre fez três audiovisuais: 1964 — Faculdade de 
Arquitetura da UFRGS; 1965 — Galeria Lakar (Desenhos) e Ob
jetos Relevosr na Galeria Yazigi. Também participou de coletivos 
como: Arte Hoje no Rio Grande do Sul (1966); Deutsche Hand- 
zeichnungem und Aquarelle der Lerzten Zwanzig Jahre — Kunst- 
versin Hannover (1967); Exposição Internacional dé Desenhos — 
Universidade de Porto Rico (Mayaguez - (1968); Carl Duisbeig. 
Gesellschaft — Pintura da América Latina (1968); Participação no 
Mercado de Arte em 1968, 69 e 70 (Koln).
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Um doa desenhos de Nelson



t>.
iZj...KZ_.../ .7 5"

Jornal:

Data:.

Página: 

Assunto:...
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

/

K-Son Wiegert
Nelson Wiegert. o artista plástico gaúcho de Tuparendi, for

mado pelo Instituto de Artes daqui e que fez pintura com Iberè 
Camargo, em 1966, freqüentou a Academia de Verão de Salz- 
burgo e vive e labora na Alemanha. Com nada menos de dez 
premiações, aos 35 anos já participou de oito mostras coletivas 
na Alemanha e entre nós já fez três exposições pessoais, uma 
na Faculdade de Arquitetura em 1964, outra de desenhos na ex
tinta Galeria Lakar em 65 e a terceira de Objetos e Relevos na 
Galeria Yázigi em 1970, na mesma linha de Weissm.au e da 
arte tecnológica.

Ei-lo de volta, desta vez convidado pelo Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, numa coleção de dezessete desenhos de cor
respondente orientação plástica, bem sensorializada na percep
ção e projeção aqui plana e não mais de objetos e relevos inspi
rados em fotos da Ilha de Elba, de que mostra as fotos motivan- 
tes. É uma sugestiva e suave série de desenhos a bicò-de-pena.

Trata-se de um plástico que temos apreciado tanto em ob
jetos e relevos como por desenhos de caligrafismo refinado.

Essa mostra também ficará aberta até o término deste mês.
ALDO O BINO

.
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No MARGS, continua mostra 

cie desenhos de N. Wiegert
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, órgão do De
partamento de Assuntos Cul
turais da Secretaria de Educa
ção e Cultura, realiza mostra 
individual de desenhos de Nel
son Wiegert. Nascido em Tu- 
parendi (RS) em 1940, Wiegert 
cursou 0 Instituto de Artes da 
UPRGS e estudou pintura com 
Iberê Camargo. Em 1966 fre- ' 
qüentou a Academia de Verão

de Salzburg (Áustria), onde 
estudou com Emilio Vedova. 
Atualmente está radicado em 
Munique (Alemanha), onde de
senvolve suas atividades.

Nelson Wiegert, nesta expo
sição do MARGS, está apre
sentando uma nova série de 
desenhos a bico-de-pena sobre 
papel “schoeller”, resultado de 
uma pesquisa com fotografias. 
Elas deram origem a estes tra
balhos que mostram formas, 
tessituras e outros detalhes das 
rochas da Ilha de Elba. A ex
posição permanecerá aberta ao 
público até 31 de dezembro, na 
sede provisória do MARGS 
(Salgado Filho, 235 — 1? an
dar).
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Mostra de Wiegert encerra 

11a próxima quarta-feira
Na próxima quanta-feira, 

dia 31. o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul estará en
cerrando a exposição de dese
nhos de Nelson Wiegert. 
Este artista gaúcho, atual
mente radicado na Alemanha, 
enviou uma série de trabalhos 
resultantes de uma pesquisa 
fotográfica fendo por tema 
pedras e rochas da Ilha de 
Elba. São 15 desenhos a bico 
de pena que demonstram o 
grande talento deste artista 
que tem realiado experiências 
em diversos setores das artes 
plásticas, inclusive obtendo 
Inúmeros prêmios, onde desta
ca-se o crime ir d prêmio de 
pintura' no “ Sommerkademie 
Ausstellung Salzburg.
Formado do Instituto de Ar

tes UFRQS. Wiegert fez curso 
de pintura com Iberê Camar
go. Em 1966 freqüentou a A- 
oademia de Verão de Salzburg 
(Áustria), tendo como profes
sor Emílio Vedova. Desde en
tão radicou-se na Alemanha, 
voltando a Porto Alegre, pe
riodicamente para exposições. 
O Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria de E- 
ducação e Cultura, através do 
MARGS. é responsável pela 
oportunidade de mostrar ao 
■público, a fase mais recente 
de Wiegert, que ainda pode 
ser vista neste fim-de-semana 
na sábado ou domingo) ou na 
terça e quarta-feira da pró
xima. encerrando as ativida
des do Museu em 1975.
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s reaíizado experiências em diversos setores das ar- periodicamente para exposições, 
tes plásticas, inclusive obtendo inúmeros prêmios,
onde destaca-se o primeiro prêmio de pintura no O Departamento de Assuntos Culturais da 

senhos de Nelson Wiegert. Este artista gaúcho, “Sommerkademie Ausstellung (Salzburg) Formado Secretaria de Educação e Cultura, através do 
atualmente radicado na Alemanha, enviou uma- do instituto de Artes UFRGS, Wiegert fez curso de MARGS, é responsável pela oportunidade de mos- 
série de trabalhos resultantes de uma pesquisa pintura com Iberê Camargo. Èm 1%6 freqüentou a trar ao público, a fase mais recente Wiegert, que 
fotográfica tendo por tema pedras e rochas da Ilha Academia de Verão de Salzburg (Áustria), tendo ainda pode ser vista neste fim-de-semana (sábado 
de Elba. São 15 desenhos a bico de pena que de- como professor Emílio Vedova. Desde então ra- ou domingo) ou na terça e quarta-feira da próxima, 
monstram. o grande talentp deste artista‘que tem dicou-se na Alemanha, voltando a Porto Alegre, encerrando as atividades do Museu em 1975.

Amanhã dia 31, o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul estará encerrando a exposição de de-9S
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ochedos da Ilha de Elba nos desenhos de Nelson Wiegert estão expos tos até amanhã. A partir do dia dois, o MARGS exibe seu acervo.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Pedem o prazer de sua presença para inaugurar a Exposição 

de Desenhos de NELSON WIEGERT, dia 4 de dezembro, quinta- 

feira, às 19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
à Av. Salgado Filho, 235 - 1.° andar.

Período da Exposição: 04 a 31 de dezembro de 1975.
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LEVANTAM E N T 0 GERAL

ESTUDANTES 

AUTISTAS..
59
50

PROFESSORES 13
CONV. ESPECIAIS.ç 

OUTROS.......................
125

13

265 visitantesTOTAL GERAL:


