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2. Kãtia Prates PESOS - ENTROPIA

De 04 a 30 de abril, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, esta

rá apresentando a mostra denominada de PESOS - ENTROPIA da gaúcha KA- 

TIA PRATES. A mostra terá cerca de 15 peças em concreto, ferro e aço, 

de um projeto de produção a partir de 1987.

São peças bastante agressivas naquilo que a artista trata 

construções de destroços. O trabalho de Kátia sempre se voltou para a 

questão estética, não como beleza, mas como utilização de um meio de 

contato com o público. O trabalho de Kátia Prates tem forte conteúdo 

conceituai, as peças são o retrato de sua observação, da especulação 

sobre a civilização, suas metas e seus resultados. O seu trabalho não 

visa o deleite estético, mas sim, uma comunicação de idéias.

Nascida em Porto Alegre, Kátia Prates graduou-se pela Universida 

de Federal do Rio Grande do Sul e realizou especialização em arte em 

Chicago, em 1986. Já realizou diversas exposições no Rio Grande do Sul 

e em outubro estará no IAB/SP.

como

A inauguração da mostra será no dia 04 de abril, ãs 19 horas, no 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Ass. Imprensa/MARGS 
ed/22/3/89
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Síntese
★ De hoje até 30 de abril, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Margs) estará ex
pondo a mostra denominada 
“Pesos/Entropia”, da gaú
cha Kátia Prates. A mostra 
é integrada por 15 peças em 
concreto, ferro e aço. São pe
ças bastante agressivas, 
traduzindo aquilo que a ar
tista define como constru
ções de destroços. Kátia 
Prates é formada pela 
UFRGS e realizou especia
lização em arte na cidade de 
Chicago. Já realizou exposi- 

Rio Grande do Sulçoes no 
e em outubro estará no IAB/
SP.
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Arte para fazer pensar
A escultora gaúcha Kátia 

Prates, inaugura hoje, às 
19h, no Museu de Arte do 
Estado (Praça da Alfânde
ga, s/n) a exposição deno
minada “Pesos 
pia”, com 15 peças em 
concreto, ferro e aço. Nas
cida em Porto Alegre, a ar
tista é graduada pela 
Ufrgs, com especialização 
em Chicago, já tendo parti
cipado de várias mostras. 
Kátia Prates', que estará 
em outubro no IAB, de São 
Paulo, faz uma obra preo
cupada com a questão esté
tica, não como beleza, mas 
como utilização de um 
meio de contato com o pú
blico. Seu trabalho pão visa 
o simples deleite, mas uma 
comunicação de idéias.

Entro-

De Kátia
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Duas jovens gaúchas expõem
NUMA AGENDA QUE TAMBÉM INCLUI A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE INDUSTRIAL

esenhos tridimensionais e objetos em cimento ocupam
_as dependências da Galeria Arte & Fato (Santo Anto-
nio, 226), através de Marinês Busetti e Kátia Prates, jo
vens artistas gaúchas que inauguram individuais às 21h. 
Natural de Farroupilha, Marinês já levou seus trabalhos 
para a Documenta Galeria de Arte de São Paulo. Seus 
desenhos resultam das múltiplas possibilidades da dobra- 
dura, evoluindo a partir das pandorgas para a forma pi- 
ramidal. Marinês faz um jogo de ilusão ótica com o espec
tador. A portoalegrense Kátia Prates comparece com “Pe
sos Pequenas Peças”. São objetos, quase destroços de 
construção urbana, que remetem à questão das tensões. 
Com especialização na Escola de Arte do Instituto de Chi
cago, Kátia desenvolveu uma trajetória marcada pela in
quietação criativa. Depois dos Estados Unidos, transferiu- 
se para São Paulo, onde participou de mostras importantes 
como “A Trama do Gosto”, em 87, no Pavilhão da Bienal. 
Em paralelo à Arte & Fato, apresenta grandes formatos no 
Margs.

Dentro de uma ampla progrmação intitulada “Técnica e 
Sociedade — Avaliação Critica da Técnica e suas Conse- 
qüências”, o Instituto Goethe abre hoje a exposição “Ciên
cias Naturais e Técnicas”, na Galeria de Arte Goethe (24 
de Outubro, 112). De forma simples e original, pretende 
ilustrar as alterações sociais e econômicas ocorridas de 
fins do século XVIII até meados do século XIX, que desen- 
bocaram na Era Industrial. São 94 quadros com textos 
explicativos.

Objeto de Kátia

Desenho de Marinês
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Agenda dos acontecimentos de
□ O hall do Theatro São do as atividades da sua Bolsa 
Pedro estava concorrido na de Arte, que agora tem uma 
tarde de ontem, com a inau
guração da mostra de tapetes 
de arte criados 
conhecidos no setor de arqui
tetura e decoração. Entre as 
tapeçarias exibidas, traba
lhos assinados por Joyce, 
uma das bonitas presenças no 
acontecimento, e Paulo Zop- 
pas, além de outros.
□ A artista Kátia Prates está 
iniciando hoje mostra de suas 
esculturas na Galeria Arte &
Fato. Ontem, foi ocasião de 
iniciar sua mostra no Muséu 
de Arte Rio Grande do Sul.
□ Marga Kroeff diversifican-
__________________

arte

nova ala com o curso de Ar- 
mindo Trevisan, de História

por nomes


