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"CHATAS MAYBB - PINTORAS"
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DBPABTAMBNTO DN ASSUNTOS CULTURAIS - MA^GS 

Instituto Cultural Brasileiro Alemão

LOCAL: Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Av. Salgado Filho 235 le andar

INAUGURAÇÃO: 15 de ju&ho de 1976 às 19 horas

PRRÍOUO B"1 PRRMANRNCIA: 15 de junho a 11 de julho de 1976

Ne rr, OBRAS: 25

Porto Alegre, 15 de junho de 1976

Ne DR VISITANTES: 672



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO-ALEMÃO 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Pedem o prazer de sua presença para inaugurar a exposição 
"CHARLES MAYER — PINTURAS", dia 15 de junho, terça- 
-feira, às 19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
à Av. Salgado Filho, 235 - 1,° andar.

Período da Exposição: 15 de junho a 1 1 de julho de 1976.
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DE JUNHO DE 1976

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está inauguran
do hoje, às 19 horas, mais uma exposição em sua sala. Tra
ta-se das pinturas de Charles Mayer, artista gráfico e pintor 
gaúcho, radicado em Brasília há muitos anos, mas que ha
bitualmente vem ao sul para reencontrar amigos e admira
dores. Na mostra que hoje se inauaura. vinte e cinco traba
lhos a constituem, de três tamanhos diferentes. O catálogo 
do artista vem apresentado por João Evangelista de Andrade 
Filho. Na foto, o artista, quando em visita, ontem, à redação 
do Correio do Povo.

MARGS inicia hoje mostra cie 

pinturas de Charles Mayer
A partir de hoje o público 

poderá conhecer a mais recen
te fase do pintor gaúcho Char
les Mayer. Atualmente radi
cado em Brasília, onde é pro
fessor do Departamento da 
Universidade daquela cidade, 
Mayer retorna a sua cidade 
natal para esta individual no 
MARGS, promovida pelo De
partamento de Assuntos Cultu
rais da Secretaria de Educa
ção e Cultura.

Mayer iniciou seus estudos 
em 1947, num curso livre de 
artes plásticas com o professor 
Castaneda. lYeqüentou o ate- 
lier de Vasco Prado (1953), foi 
cenógrafo da TV Piratini 
1959) e planejador gráfico no 
SETUR (1960). Paralelamente, 
no Instituto de Artes da URGS, 
bacharelou-se em pintura em 
(1963) e licenciou-se em dese
nho (1965). Em seguida pas
sou a integrar o corpo docente 
da Universidade Federal de 
Santa Maria e desde 1969 per
tence à Universidade de Brasí
lia. Artista gráfico por exce
lência, realizou diversas expo
sições de cartazes e monoti- 
pias.

Em 1973 no MARGS, realizou 
sua quarta individual e agora 
retorna ao local para mostrar 
pinturas (23) onde demonstra 
sua preocupação ecológica. Di
versas vezes premiado em con
curso de cartazes (UFRGS, — 
Semana da Marinha, Festa da 
Uva, FENAC, logotipo “Cida
de de Porto Alegre”. FENAC- 
67 e IBC) e no salão Global 
da Primavera (Brasília-73), as 
obras de Mayer ficarão em ex
posição até o dia 11 de julho.


