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

GRAVADORES GAÚCHOS E NORTE AMERICANOS NO MARGS

Nomes das exposições: Gravuras dos Estados Unidos e Brasil 

Períodos: 25/8 a 03/9 e 08/9 a 01/10/89 

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

nas SalasNos próximos dias 25 de agosto e 8 de setembro,

Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, acontecerão duas mos

tras de Gravura numa promoção conjunta do Núcleo de Gravura do 

Grande do Sul e Galeria dos Gravadores de Washington.

A primeira exposição permanecerá de 25 de agosto a 3 de

Rio

setembro, conta com a presença de 36 gravadores gaúchos, entre eles: 

Amco Herskovits, Armando Almeida, Circe Saldanha, Clara Pechanski, 

José Carlos Moura, Leonardo Canto, Maria Tomaseli, Míriam Tolpolar, 

Paulo Chimendes, Ondina Pozoco. Ricardo Campos, Silvia Cestan
Núcleo

Cu-

deSuzana Sommer. Todos estes artistas são membros donha,

Gravura do Rio Grande do Sul, entidade fundada em 1984 e que vem, 

Estado e mantendo ínter-desde então, divulgando a gravura em nosso 
câmbio com outros países, como França, Uruguai e Estados Unidos.

mostra denominadaEm 8 de setembro, será inaugurada a 
"Gravura Estados Unidos/Hoje" reunindo 28 gravadores que irão 

trar xilogravuras, litografias e gravuras em metal.

Gravadores de Washington,fundada em 1985,reúne profissionais com va 

nadas origens de formação. Mesmo não fazendo gravuras juntos,

artistas mostram uma tendência não somente para a abordagem

mos-

A Galeria dos

to

dos os
tradicional e conservadora da gravura, mas também, realizaram expe

rimentações com os mais diversos materiais e técnicas. Entre os par^ 

ticipantes podemos citar David Delong, George Chung, Heloísa Helena

entre outros. Esta exposição permanecera
Cultural

Tigre, Magda Soliz French, 
até 01 de outubro e conta também com o apoio do Instituto

Brasileiro Norte-Americano.

ed/3009/RS 
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

Nome da exposição: GRAVURAS dos ESTADOS UNIDOS/HOJE 

Data: de 8 de setembro a 1Q de outubro 

Local: Museu de arte do Rio Grande do Sul

GRAVURAS DOS EE UU/HOJE

Inaugura-se no próximo dia 8 de setembro, permanecendo até 

1Q de outubro, a exposição denominada Gravuras dos Estados Unidos/Ho 

je, reunindo 28 gravadores norteamericanos que irão mostrar gravuras 

em metal, xilogravuras e litografias. A promoção é do Núcleo de Gra

vura do RS, Galeria dos Gravadores de Washington e Museu de Arte 

Rio Grande do Sul.

do

Participam da mostra David Delong, George Chung, Heloísa 

Helena Tigre, Magda Soliz French, entre outros. Mesmo não fazendo 

gravuras juntos, todos os artistas mostram uma tendência não somente 

para abordagem tradicional e conservadora da gravura, mas também rea 

lizam experimentações as mais diversas, com materiaise técnicas dife 

rentes.

A Galeria dos Gravadores de Washington foi fundada em 19 85,

Uni-por um grupo que se reunia~ mensalmente na capital dos Estados 

dos. 0 grupo ainda existe hoje e se reune, informalmente, todos 

meses para prestar ajuda mútua na promoção profissional e nas exposjL 

ções que patrocina e realiza. Esta exposição conta, também, 

apoio do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano.

os

com o

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

CORREIO DO POVO

VÂ MED ADES

Mostra gaúcha 

de gravadores
“Gravadores Gaúchos” é 

a mostra que abre, hoje, 
nas Salas Negras do Margs 
(Pça.da Alfândega, s/n°) 
reunindo 36 artistas per
tencentes ao Núcleo de 
Gravura do Rio Grande do 
Sul, fundado em 1984. E a 
segunda exposição-feira da 
Associação das Galeria de 
Arte do Estado inaugura 
também hoje, às 20h30min, 
na avenida Carlos Gomes, 
1348, com representantes 
de 30 galerias. Visitação a- 
manhã, daslOh às20h.

■?eTo Areeç S6V «*****&&
r^.Vm 'I&



"/ao /. ^. .. /........
Página: .........

Qek^a^ çciu-cm e/p&£~
J^-yiC&A çâ ir&o ' ' í_____ __________I

Jornal;

Data*

A c-sunto.

GRAVURAS GAÚCHAS E 
NORTE-AMERICANAS NO 
MARGS — De 25 de agosto a 03 de se
tembro e de 08 de setembro a 1? de ou
tubro, acontecerão as mostras de Gra
vuras numa promoção conjunta do 
Núcleo de Gravura do Rio Grande do 
Sul e Galeria dos Gravadores de Was
hington.

GRAVURAS E.E.U.U. HOJE — 
De 8 de setembro a 1? de outubro - Ex
posição de 28 gravuristas norte- 
americanos, numa promoção da Gale
ria dos Gravadores de Washington. 
Temáticas diversas — através de inter
câmbio entre Brasil e USA.
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Litografia: Gêmeos (Desde o Útero da Terra), de Loide Wagner Metat da série Sofás e Cadeiras, de Maria Tomaselli Cime Lima

Mostra de gravuras reúne 

gaúchos e norte-americanos

Estarão expostas nas Sa- ma, Paulo Chimendes, Ricardo 
las Negras do Museu 4e Campos, Susanna Sommer, 
Arte do Rio Grande do Loide Wagner e Zoravia Bet- 
Sul, a partir de hoje, gra- tiol. Todos os artistas são mem- 
vuras de artistas brasilei- br.os do Núcleo de Gravura do 

ros e norte-americanos, numa Grande do Sul, entidade 
promoção do Núcleo de Gra- fundada em 1984 e que vem 
vura do Rio Grande do Sul e divulgando a gravura e man- 
Galeria dos Gravadores de tendo intercâmbio com outros
Washington, Estados Unidos. paife5;
A primeira exposição é a dos ^Calena dos Gravadores de
gaúchos, Gravura Brasil Ho- Washington, fundada em
je/RS, até 3 de setembro, com a 1985’H reune prof's™ C°m 
•C,.’• ~ t o /T j variadas origens de formaçao.participaçao de 36 gravadores. Mesmo naosfazendo grav*ras
De 8 de setembro a 1 de outu- juntos? todos os artistas, além 

,a ™5lstra Gravura Estados de mostrar as tendências tradi- 
Unidos/Hoje, reunindo 28 gra- cionais da gravura, como tam- 
vadores que irão mostrar xilo- bém realizam experimentações 
gravuras, litografias e gravuras com materiais e técnicas. Entre 
em metal. O título geral da os americanos, encontram-se
mostra é Gravuras dos Estados David Delong, George Chung, xilogravura: 
Unidos e Brasil. Heloisa Helena Tigre e Magda Avare^3, da

Entre os gravadores gaúchos Soliz French. Esta exposição ser,eus 
encontram-se Anico Hersko- tem o apoio do Instituto Cultu- 
vits, Clara Pechansky, Diana ral Brasileiro Norte-America- 
Domingues, José Carlos Mou- no.

-ra^-Maria-Tomaselli Girne Li- —----------------

Sete 
Pecados 
Capitais, de 
Zoravia 
Bettiol
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Mostra gaúcha 

de gravadores
“Gravadores Gaúchos” é 

a mostra que abre, hoje, 
nas Salas Negras do Margs 
(Pça.da Alfândega, s/n°) 
reunindo 36 artistas per
tencentes ao Núcleo de 
Gravura do Rio Grande do 
Sul, fundado em 1984. E a 
segunda exposição-feira da 
Associação das Galeria de 
Arte do Estado inaugura 
também hoje, às 20h30min, 
na avenida Carlos Gomes, 
1348, com representantes 
de 30 galerias. Visitação a- 
manhã, daslOh às 20h.
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Síntese
★ Hoje, às 19 horas, no Margs, será inaugurada a mostra 

Gravura Brasil Hoje/RS que reúne o trabalho de 36 grava
dores gaúchos, entre eles, Anico Herskovits, Armando Al
meida, Clara Pechansky e Paulo Chimendes.
★ O “Camerata Consort de Violões” se apresenta hoje, às 

20 horas, no auditóriodo Sesc (Alberto Bins, 665) dentro
dos concertos promovidos pela Academia Prediger. Ama
nhã, no mesmo horário, haverá show com o guitarrista 
frank Solari.
★ Toquinho e Banda é a atração do Festival Cinco Estrelas 

do Hotel Laje de Pedra. Amanhã, a programação do festi
val prevê c espetáculo “Tonight” com o “Botton Tap”.
★ Ronnie Von é a atração de hoje e amanhã, às 23h30min, 

no Le Club. O cantor mostrará as músicas do seu show
“Sinal de Vida”
★ A exposição Corpus Anima Vita será encerrada amanhã, 

da mesma forma como foi inaugurada: com uma perfor
mance de Thais Perazzollo e Rômulo Rick coreografada 
por Use Simon. A performance será realizada às 13 horas. 
A mostra é integrada por trabalhos de Loide Schwanbach 
e Carlos José Silveira e está na Arq’Antiqua na Quintino 
Bocaiúva,-416.
★ O Coral Misto da Sociedade Allan kardec estará se apre

sentando novamente amanhã, às 15 horas, na Igreja
Evangélica de Confissão Luterana, às 15 horas. O endereço 
é Senhor dos Passos, 202.

i
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‘GRAVADORES dos Es
tados Unidos Hoje” é a ex
posição que inaugura hoje 
no Margs (Pça.da Alfânde
ga, s/n°). Reúne 28 grava
dores norte-americanos 
pertencentes a Galeria dos 
Gravadores de Washington. 
Dos trabalhos constam 
gravuras em metal, xilo
gravuras e litografias de 
artistas plásticos como Ge- 
orge Chung, Magda Soliz 
French e David Delong, en
tre outros. E uma amos
tragem dos rumos da gra
vura, desde as técnicas tra
dicionais até experimenta
ções. A mostra fica até Io 
de outubro, numa iniciativa 
fio Núcleo de Gravura Es
tadual com o apoio do 
ICBNA.
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gravadores gaúchos no margs
Exposição da série Gravuras dos Estados 

Unidos e Brasii. Margs (Praça da Alfânde
ga), das lOh às 17h.

ARMANDO ROMANELLI — Exposição de 
pinturas do artista plástico. Galeria Alen- 
castro Guimarães (Mariante 426).

LE PORTRAIT — Na Galeria Estância da 
Harmonia do Parque Maurício Sirotsky So
brinho, trabalhos do fotógrafo Pierry 
Schultz na sua sétima exposição indivi
dual.
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Assunto

Gravuras dos EUA
No Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul está acontecendo a mostra Gravuras 
dos Estados Unidos/Hoje, reunindo 28 
gravadores norte-americanos e trabalhos 
em metal, xilogravuras e litografias. A 
promoção é do Núcleo de Gravadores do 
Rio Grande do Sul, Galeria dos Gravado
res de Washington e Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Participam da exposi
ção, que vai até 10 de. outubro, David 
Delong, George Chung, Heloisa Helena 
Tigre, Magda Soliz French, entre ou
tros.

A Galeria dos Gravadoes de Washing 
ton foi fundada em 1985, por um grupo j 
que se reunia mensalmente na capital dos 1 
Estados Unidos. O grupo ainda existe e se 
reúne, infbrmalmente, todos os meses pa
ra prestar ajuda mútua na promoção pro
fissional e nas exposições que patrocina e 
realiza. Esta exposição conta, com o apoio 
do Instituto Cultural Brasileiro Norte-A
mericano.
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ESCULTURA TÊXTIL JAPONESA — Últi- 

mo d,a As 10h30mín e 15h30min, apresen
tação do video e ditado por Viviane Silva«t;a^s,i,JaponesanoMares

Exposição
longe é um lugar que não existe

Inspiradas na obra do escritor Richard 
Bach, as artistas plásticas Maria Cristina 
Matzembacher Bisio, maria Nadir Gonçal
ves de Meios e Zuleica Bizarro Klenner 
expõem somente até hoje trabalhos em pin-
rioW98e"CÍa “"'^rdoja),

GRAVURA8 DOS ESTADOS UNI- 
DOS/HOJE — No. Margs ocorre a abertu
ra da exposição que reúne 28 gravadores 
norte-americanos e trabalhos em metal xi
logravuras e litografias. Promoção do Nú
cleo de Gravadores do Rio Grande do Sul 
Galeria dos Gravadores de Washingt ’ 
Museu de Arte do Rio Grande 
(Praça da* Alfândega), às 19h 
outubro.

on e 
do Sul 

Até Io de


