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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs

Nome da Exposição: INTERCONEXÕES 

Período: 10 de agosto a 3 de setembro

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Pequena Galeria

LIANA ANDRADE EXPÕE TRABALHOS COM VIDRO E OUTROS MATERIAIS

Estará se desenvolvendo no período de 10 de agosto a 3 de 

setembro, no.MARGS, uma exposição da artista plástica 

de, dentro do Projeto Investigação. Os trabalhos fazem parte de uma 

pesquisa desenvolvida com vidro, em diversas espessuras 

soes, aliado a materiais vegetais, encontrados 

pela natureza.

Liana Andra-

e dimen- 

ou destruídos pela

Natural de Buenos Aires, a artista concluiu curso de 

charelato em Escultura pela UFRGS, tendo participado de outros cur

sos, encontros e seminários de artes em outras instituições.

Segundo a artista, em sua exposição INTERCONEXÕES, há uma 

mtencionalidade em chegar gradualmente aos limites dos materiais, 

no aproveitamento de seus próprios valores estéticos e 

ção das imagens visuais obtidas nos reflexos, Criam-se, assim, for

mas novas e autônomas, esculturas, formas tridimensionais contempo

râneas e individuais. A cor é o elemento descaractenzante e mdutjL 

vo. Tudo é individual e tudo faz parte do todo. Idéia, forma, mate

rial, cor, luz, tempo, som, fluxos alternados entre o consciente e 

a surpresa.

ba

na explora-

A inauguração da mostra será dia 10, ãs 19 horas, 

seu de Arte do rio Grande do Sul, Praça da Alfândega, s/nQ.
no Mu-
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Assunto

NOTAS DE ARTE
INTERGONEXÕES - De ho

je a 3 de setembro, estará se 
realizando no Margs a exposi
ção Interconexões, da artista 
plástica Liana Andrade, den
tro do Projeto Investigação. 
Os trabalhos integram 
pesquisa desenvolvida com vi
dro, em diversas espessuras e 
dimensões, aliado a materiais 
vegetais, encontrados ou des
truídos pela natureza.
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