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EXPOSIÇÃO DE ARTE TÊXTIL: 

ARGENTINA - BRASIL - URUGUAI

O EVENTO TÊXTIL 89, coordenado por Carmen Lucia Denti, 

presidente do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, será rea

lizado no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no período de 30 

de agosto a 30 de setembro. Integrante do referido evento, a EX

POSIÇÃO DE ARTE TÊXTIL: ARGENTINA - BRASIL 

trabalhos de 44 artistas têxteis: Azucena Miralles, Carola Segu

ra, Dora Guidali Mandirola, Ernesto de castro, Felisa Federman, 

Gracia Cutuli, Irene Réy, Iutta Maria de los Manos, Maria Herra- 

da, Mario Alberto Fernandez, Nora Aslan, Rosa Arena, Silke, Sil

via Trigos, Tana Sachs, Ana Norogrando, André Petry, Amanli Bo- 

ni Licht, Arlinda N. Volpato, Berenice Gorini, Clara,

Fabre, Francisca Duarte Dellabona, Góes, Graça Py,

Schucman, Manoel J.N., Maria Elena Bervian, Rita Moura,

Lamego, Alicia Ululla, Cecília Brugnmi, Eduardo Cardoso, Ernes

to Aroztegui, Gustavo Real, Ingrid Ahlig, Jorge Francisco Soto, 

Jorge Sosa Compiglia, Magali Sanches, Vera Mirta Trujillo, Nilda 

Echenique, Pablo de Souza, Soma Castelli.

mostraráURUGUAI

Eleonora 

Henrique 

Rojane
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

, GOVERNO DO ESTADO — RS

EVENTO TÊXTIL 89

Será realizado no período de 30 de agosto a 30 de setem

bro, em Porto Alegre, o EVENTO TÊXTIL 89, promoção do Centro Gaú

cho de Tapeçaria Contemporânea e Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul.
Esta promoção procurará oferecer uma ampla visão do que 

há de mais significativo na arte têxtil brasileira, argentina 

uruguaia contemporânea, oportunizando aos artistas têxteis partici. 

pantes o relato de experiências, a análise e discussão de proble

mas referentes âs artes plásticas e específicos da área têxtil.

e

Integrarão o EVENTO TÊXTIL 89:

- EXPOSIÇÃO DE ARTE TÊXTIL: BRASIL - ARGENTINA 

lizada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, reunindo obras con 

temporâneas de artistas dos três países, cuja finalidade é incen 

tivar, promover e documentar as manifestações artísticas nesse 

campo. Os trabalhos participantes deverão ter a fibra em todas 

as suas modalidades e técnicas, como meio expressivo.

- ENCONTRO DE ARTISTAS TÊXTEIS - a ser realizado nos dias 

agosto e 1 de setembro, reun indo artistas plásticos brasileiros 

e sul-americanos e pessoas vinculadas às artes. Nele serão apre

sentados painéis, realizadas palestras e, principalmente, serão 

oportunizadas discussões e relato de experiências.

- MOSTRAS E PROMOÇÕES PARALELAS, serão realizadas em galerias de 

arte e em espaços culturais de Porto Alegre durante o período de 

realização do evento e serão apresentadas exposições individuais 

ou coletivas e projeções de audiovisuais.

URUGUAI a ser rea

31 de
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EVENTO TÊXTIL 89

Será inaugurado no próximo dia 30, no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul o EVENTO TÊXTIL: ARGENTINA 

reunirá trabalhos de 44 artistas têxteis. Nos dias
BRASIL - URUGUAI, 

31 de agosto

e 1 de setembro será realizado o ENCONTRO DE ARTISTAS TÊXTEIS, 

no auditório do MARGS. Durante o período de realização do EVEN

TO, que encerra no dia 30 de setembro, estarão sendo realizadas

Arte da Caixa 

Clayton Tapeçaria, 

Atelier 65 Arte e no Centro de Desenvolvimento da Expressão.

exposições paralelas na Arte & Fato, Galeria de 

Econômica Estadual, Galeria de Arte do BFB,
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EXPOSIÇÃO DE ARTE TÊXTIL 

ARGENTINA - BRASIL - URUGUAI

Quinze artistas, que tem a fibra como meio expressivo, re

presentarão o Brasil na EXPOSIÇÃO DE ARTE TÊXTIL: ARGENTINA - BRASIL 

- URUGUAI, promoção do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea e Mu 

seu de Arte do Rio Grande do Sul, a ser realizada de 30 de agosto a 

30 de setembro. Foram selecionados por uma comissão de jurados: Ana 

Norogrando, André Petry, Amarili Boni Licht, Arlinda N.Volpato, Bere 

nice Gonni, Clara, Eleonora Fabre, Francisca Dellabona, Góes, Graça 

Py, Henrique Schucman, Manoel J.N. Mana Elena Bervian, Rita Moura e 

Rejane Lamego.
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Evento têxtil
★ Encerram hoje, às 17h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, as inscrições para a 
seleção das obras que representarão o 
Brasil no Evento Têxtil 89, uma promoção 
do Centro Gaúcho de Tapeçaria Contem
porânea e do Margs. O Encontro será 
realizado em Porto Alegre a partir de 30 de 
agosto até 30 de setembro e tem como 
objetivo oferecer uma ampla visão do que 
há de mais significativo na arte têxtil 
brasileira, argentina e uruguaia. Inte
gram a programação do Evento Têxtil 
uma Exposição de Arte Têxtil: Brasil, 
Uruguai, Argentina; Encontro de Artistas 
Têxteis, que será realizado no Margs dias 
31 de agosto e Io de setembro; Mostras e 
Promoções Paralelas, que serão realiza- j 
das em galerias de arte e em espaços 
culturais da cidade em forma de exposi- , 
ções individuais ou coletivas, projeções de 
audiovisuais e realização de oficinas. i
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Um gesto, uma palavra... , trabalho têxtil de Amarilli 
Boni Licht Clara(SC), Francisca Duarte 

Dellabona(RS), Ana Noro—' 
grando(RS), Berenice Gori- 
ni(RS), Rita Moura(SP), 
Amarili Boni Licht(RS), Ma
ria Elena Bervian(RS), Arlin- 
da Volpato(RS), Eleonora Fa- 
bre(RS) e Manoel J.N.(SP).

Da Argentina vieram: Ta- 
na Sachs, Silvina Trigos, Silvia 
Sieburger, Silke, Rosa Arena, 
Nora Aslan, Mário Alberto 
Fernandez, Maria Herrada, 
lutta Maria de Las Manos, 
Irene Rey, Gracia Cutuli, Feli- 
sa Federman, Ernesto de Cas
tro, Doria Guidali Mandirola, 
Carola Segura e Azucena Mi- 
ralles. E a representação do 
Uruguai está composta por: 
Jorge Sosa, Cecília Brugnini, 
Gustavo Real, Magali, San- 
ches Vera, Jorge Francisco So- 
to, Pablo de Souza, Nilda 
Echanique, Eduardo Cardoso, 
Mirta Trujillo, Alicia Ubilla, 
Sonia Castelli, Ingrid Ahlig e 
Ernesto Arosteguy. A seleção

Uma tentação: a costura, de Maria Elena Bervian

Quatro anos após a reali
zação da I ? edição, o MARGS 
está novamente abrigando o 
Evento Têxtil 89, reunindo 
além de artistas brasileiros, re
presentações do Uruguai e Ar
gentina. A idéia básica è pro
porcionar uma panorâmica 
dos mais diversos aspectos da 
arte têxtil, favorecendo o de
bate e a discussão sobre a teo
ria e a prática desta manifesta
ção artística.

Promovido pelo Centro 
Gaúcho de Tapeçaria Contem
porânea, o Evento Têxtil, edi
ção 85, contou com a partici
pação de 34 artistas convida
dos e 23 selecionados por um 
júri. Uma programação para
lela proporcionou um encon
tro de artistas têxteis, com a 
participação de palestrantes e 
painelistas, uma didática sobre 
técnicas têxteis no Rio Grande 
do Sul, exposição de estandar

tes de carnaval de Pernambu
co e várias mostras paralelas 
de arte têxtil em galerias e ate- 
liers de Porto Alegre. Isto pro
vocou uma movimentação 
inusitada em torno da técnica 
no período de 24 de abril a 15 
de maio de 85.

Após o encerramento em 
Porto Alegre, as obras que in
tegraram a Exposição Nacio
nal de Arte Têxtil foram apre
sentadas, de forma itinerante, 
passando por Florianópolis, 
Curitiba, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro e São Paulo. A re
percussão foi grande e propi
ciou um maior conhecimento e 
aproximação do público com a 
arte têxtil. No Evento Têxtil 
89, além de oferecer uma am
pla visão do que há de mais 
significativo na arte têxtil bra
sileira, argentina e uruguaia 
contemporânea, oportunizou- 
se aos participantes um relato

foi realizada por comissões 
nos países de origem.

PARALELAS - Além da exposi
ção que ocupa o grande sa
guão do MARGS até 30 de se
tembro, uma programação pa
ralela está sendo desenvolvida, 
incluindo um Encontro de Ar
tistas Têxteis, apresentação de 
vídeos e mostras em galerias e 
ateliers. Na série de vídeos 
apresentados estão: Fibra Bra
sileira no Espaço, a obra de 
Vivian Silva; Fio da Meada, 
da Fundação Roberto Mari
nho; Escultura Têxtil — XII 
Bienal Internacional de Lou- 
sanne; Escultura Têxtil Japo
nesa: Tramas e Tensões, obra 
de Ana Norogrando; Arte 
Têxtil no Rio Grande do Sul, 
de Vera Zattera e outros.

Em galerias e ateliers po
dem ser visitadas as indivi
duais de André Petry no Espa

ço Cultural do BFB (Siqueira 
Campos), de 15 a 30 de setem
bro; Delba Marcolini na Clay- 
ton Tapeçaria (rua Mostardei- 
ro), até o final do mês; escul
turas em madeira de Eleonora 
Fabre na Galeria Arte & Fato 
(rua Santo Antônio, 226) até 
25 de setembro; Sonia Moeller 
com Jogos com Papel e Fibra, 
na galeria da Caixa Econômi
ca Estadual (24 de Outubro, 
844) até o final de setembro; 
Orietta dei Sole na galeria I do 
MARGS (Praça da Alfândega, 
s/n?) até 17 de setembro; 
Adornos Têxteis de Zorávia 
Bettiol na Design Incomun 
(Cristóvão Colombo) até 9 de 
setembro; coletiva de Amarilli 
Boni Licht, Carmen Lucia 
Denti, Joana de Azevedo 
Moura, Maria Elena Bervian e 
Sonia Moeller no Atelier 65 
Arte (av. Goethe, 71) até 30 de 
setembro.



^.^J?.O..JrOeÇLy...............

.....
i

é:Y.^.èo. (éjcJLÀ

Jornal;

O -‘r

Pá oi na; ç>0

‘ "sur.to

□ O Centro de Desen
volvimento da Expres
são (CDE) inaugura ho
je, às 19h, em sua gale
ria, exposição com os 
trabalhos de alunos e 
ex-alunos do Atelier 
Têxtil. A mostra está in
tegrada na programa
ção do Evento Têxtil 
89, que será realizado 
no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul e em 
diferentes locais de difu
são cultural em Porto 
Alegre, de 30 de agosto 
a 30 de setembro. A ex
posição permanece na 
galeria do CDE (av. Ipi
ranga, 389) até o dia 12 
de setembro, de segun
da a sexta-feira, em ho
rário comercial.

□ Dez telas a óleo com 
tema variado (paisa
gens, casarios, portais) 
em cores pastéis, de Ilse 
Ducati, está ocupando 
atualmente o Cantinho 
de Arte recém-inaugu- 
rado pelo Restaurante 
Zeppelin (av. Ipiranga 
com Getúlio Vargas). A 
mostra pode ser vista 
até 10 de setembro, de 
segunda a sábado, a 
partir das 19h.
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RETALHOS
* Hoje, às 17h, em São Paulo, haverá um encontro le, chamou atenção da palestrante de moda masculi-
de jornalistas cie moda em torno dos lançamentos da na com seu colete em patchowrk, made in Italv.
coleção masculina de Giorgio Armani, para prima-
vera-verão. Será na loja da Oscar Freire com Helena NA QUARTA FEIRA - Tapeceiros brasilei- 
Montanarmi recepcionando os convidados. Carla ros, argentinos e uruguaios participam do Evento
Assumpção estara assistmdo a este lançamento. Têxtil 89 que terá seu vemissage, às 19h, no Museu

de Arte do Rio Grande do Sul. Oportunidade para os 
artistas têxteis trocarem idéias sobre seu trabalho.★ No Seminário do Clube Gaúcho de Moda,

Doris Marins manteve longa conversa com Norma
Bier. Elas têm em comum a atividade como estilistas * A Malharia Bràsilev realiza desfile dos lançamen- 
de malhas. Depois do almoço, Rui foi prestigiar o tos de sua coleção Verão 89/90, no Clube do Comér- 
Semináno conversando com Helena Montanarini e cio (Praça da Alfândega) às 20h. Este ano vem sendo 
Serafina Borges do Amaral. das tecelagens que aumentaram suas promoções,
X noici n i w ■ „ , , enquanto — pelo menos no Rio Grande do Sul e em

i? 3 eJ^an° Hug0, do bureau de Sã0 Paul° ~ 08 confeccionistas estão retraídos em ' 
estilo da Azaléia, também assistram as palestras.HE- relação a estes investimentos.&
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VARIEDADES

Três países no Evento Têxtil
A ARGENTINA, BRASIL E URUGUAI ESTÃO NA EDIÇÃO 89 QUE ABRE NO MARGS

Oerá às I9h, no Margs (Pça.da Alfândega, s/n°), a aber- 
Otura do Evento Têxtil 89, com a mostra de obras de 44 
artistas têxteis, que possibilitam uma panorâmica da pro
dução recente de três países latino-americanos, desde a 
utilização dos métodos mais tradicionais, como o tear, até 
o vídeo. O critério para a seleção dos trabalhos foi de que 
eles tivessem, como meio de expressão, a fibra em todas 
as suas modalidades e técnicas. No Brasil, inscreveram-se 
44 artistas com 64 obras, das quais foram selecionadas 18, 
de Maria Elena Bervian, Eleonora Fabre, Ana Norogrando 
e André Petry, entre outros. A mostra foi montada pelo 
uruguaio Jorge Soto com coordenação de Carmen Denti, do 
Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea. Paralelo ao 
evento estarão sendo realizados, a partir de amanhã, no 
auditório do Margs, encontros de artistas têxteis que apre
sentarão um painel da situação da arte têxtil nos três pa
íses participantes. Também ocorrerá a abertura de uma 
série de mostras paralelas, individuais e coletivas, em ga- 
leiras de artes da capital gaúcha durante os próximos dias.De Maria Elena Bervian
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Evento Têxtil 89”
MOSTRAS PARALELAS -

Durante a realização do Evento 
Têxtil 89, serão realizadas diver
sas mostras paralelas na cidade. 
Na Galeria Arte&Fato (Santo 
Antônio, 266), inaugura ama
nhã, às 21 h, a exposição da es
cultora Eleonora Fabre, que 
permanece até 21 de setembro. 
Também amanhã, às 19h, a 
mostra Jogos Com o Papel e a 
Fibra, da artista plástica Sonia 
Moeller, será inaugurada na 
Galeria de Arte da Caixa Eco
nômica Estadual (24 de Outu
bro 844). Na Clayton Tapeçaria 
(Mostardeiro 333, loja 114), 
Delba Marcolin expõe seus tra
balhos a partir do dia 1 °, às 19h. 
A mostra Fica aberta à visitação 
até o final de setembro.

Zorávia Bettiol também ex
põe seus trabalhos na mostra 
Adornos Têxteis, a partir do dia 
1 °, às 20h, na Design Incomum 
(Av. Cristóvão Colombo 2149, 
loja 11). A exposição fica até 9 
de setembro.

No Atelier 65 Arte (Av. Goe-

Um dos mais importantes 
acontecimentos no setor de ar
tes plásticas da temporada, o 
Evento Têxtil 89, será inaugu
rado hoje, às 19h, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Até 
30 de setembro será realizada a 
Exposição de Arte Têxtil reu
nindo Argentina, Brasil, Uru
guai, e o Encontro de Artistas 
Têxteis, além de mostras e pro
moções paralelas em galerias de 
arte e espaços culturais de Porto 
Alegre, como exposições indi
viduais e coletivas e projeções 
de audiovisuais. A promoção é 
do Centro Gaúcho da Tapeçaria 
Contemporânea (CGTC) e do 
Margs. Está aberta no Margs de 
quarta a domingo das 10 às 17h, 
e terças das 10 às 21h.

Amanhã, às 14h, tem início o 
encontro, no auditório do 
Margs, onde serão realizadas 
palestras e, principalmente, rela
tos de experiências e discussões 
sobre o papel da arte têxtil con
temporânea no contexto das ar-

Tapeçana: montagem de Sônia Moeller

the 71), as artistas plásticas 
Amarilli Boni Licht, Carmen 
Lucia Denti, Joana de Azevedo 
Moura, Maria Elena Bervian e 
Sonia Moeller, inauguram sua 
exposição coletiva, no dia 2, às 
16h. Os trabalhos das artistas 
podem ser vistos até o dia 30 de 
setembro.

Arte Têxtil é a exposição que 
está acontecendo no Centro de 
Desenvolvimento da Expressão 
(Ipiranga, 389) e que pode ser 
vista até o dia 12 de setembro.tes.
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VARIEDADES DOMCORREIO DO POVO

A fibra de três países
Luciano Alfonso

Oferecer uma ampla visão do que há de mais 
significativo na arte têxtil argentina, brasileira e 
uruguaia, é o objetivo do Evento Têxtil 89, que 
expõe obras de 44 artistas plásticos em fibra, se
jam elas sintéticas ou naturais. A mostra está no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul até o final 
deste mês. O evento teve encontros de artistas 
ta semana e várias mostras paralelas.

O evento adquiriu, agora, caráter internacional 
com a participação de três países do Cone Sul. Em 
sua primeira edição (1985) contou apenas com tra
balhos de brasileiros. Foi a partir da repercussão 
dessa mostra que começou a luta pela concretiza
ção da 2* edição do evento, reunindo obras de 
outros países com expressividade na arte têxtil.

Iniciativa do Centro Gaúcho da Tapeçaria Con
temporânea, primeiro do gênero no pais e com 10 
anos de existência, o Evento Têxtil 89 possibilitará 
ao público gaúcho a oportunidade de admirar tra
balhos de artistas como o consagrado uruguaio Er
nesto Aroztegui, do pouco conhecido Eduardo 
Cardoso, que sai da pintura para a tapeçaria, das 
jovens artistas argentinas Felisa Federman e Rosa 
Arena e de brasileiras como Rita Moura e Eleonora 
Fabre, entre vários outros artistas. As técnicas vão 
desde o tradicional tear Gobelin, utilizado por Jorge 
Sosa Campiglia, Magali Sanchez Vera e Henrique 
Schucman, até o vídeo, adaptado pelo gaúcho 
Artdré Petry, na obra "Tramas Instantâneas".

A presidente do CGTC, Carmen Lucia Denti, ex
plica que a aproximação entre os países e artistas 
que fazem uso da arte têxtil como meio de expres
são é o fator primordial da promoção, além de 
mostrar que a arte em fibras está ao mesmo nível 
de outras técnicas como a pintura e escultura. Para 
isto, foram realizadas seleções nos três países,

sendo que no Brasil 86 se inscreveram, sendo sele
cionados 18, com três artistas tendo dois trabalhos 
cada uma presentes na mostra. São elas as gaú
chas Amarilli Licht, Maria Elena Bervian e Ana No- 
rogrando. Do Uruguai vieram 12 trabalhos e os res
tantes da Argentina, tendo o primeiro país feito sua 
seleção junto ao 8o Evento Nacional da Tapeçaria, 
e a Argentina mediante inscrições e seleção exclu- I 
sivas para a mostra do Margs. j

Jorge Soto, programador visual da exposição e 
presidente do Centro de La Tapiceria Uruguaya, 
acredita que o Evento Têxtil 89 tem, na confronta
ção de trabalhos de diferentes culturas, seu maior 
mérito. Segundo ele, os artistas uruguaios que há 
alguns anos trabalhavam mais a tapeçaria plana, 
agora abrem-se mais para espaço tridimensional.
Já os brasileiros, na sua opinião, retomam algo de 
mais tradicional em suas obras, seguidos pelos ar
gentinos que há 25 anos usufruem da coexistência 
paralela de correntes vanguardistas e tradicionais, 
embora também estejam se voltando mais, nos 
últimos anos, ao convencional.

Tanto Jorge Soto como Carola Segura, presi
dente Centro Argentino de Artistas Del Tapiz, con
firmam o preconceito ainda existente com a arte 
têxtil. Para Soto, mesmo a tapeçaria ocupando o 
terceiro lugar em importância no cenário artístico 
do Uruguai, foi somente nos anos 80, com a rea
bertura da Escola de Belas Artes, após a ditadura, 
que o interesse pela técnica se acentuou. Antes, 
diz ele, estava restrita à decoração das lojas de 
móveis (anos 60) e às galerias. Carola Segura enfa
tiza que na Argentina a arte com fibras tenta con
quistar um espaço dentro do ensino oficial, a exem
plo da Colômbia e do Chile onde, no caso deste 
último país, existem duas escolas de nível universi
tário com seis anos de estudos para a formação 
artistas têxteis. E revela, também, a existência de 
preconceitos dos críticos com a técnica, inclusive 
por uma total falta de conhecimento. Quanto a 
mercado para obras em fibras, tanto Soto como j 
Segura reconhecem que o espaço conquistado é 
pequeno, aié mesmo porque não existe avaliação 
sobre a rentabilidade do investimento em arte têxtil 
como obra de arte. No Brasil, opina Carmen Lucia 
Denti, o maior campo de atuação dos artistas têx
teis está restrito a São Paulo e Rio Grande do Sul, 
onde a existência da lã como fibra é uma constan
te no mercado. Nos outros estados brasileiro^ a 
presença do têxtil se dá de forma isolada.

-V-

0rs.

SSEisg?i

Objetos têxtil de Amarilli LichtO traje como arte, na obra de Alicia Ubilla
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gravuras' em metal na Galeria Tina Zapolli. 
A mostra segue até 21 de outubro.

EVENTO TÊXTIL 89 — Um dos mais impor
tantes acontecimentos no setor de artes 
plásticas da temporada, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega). 
Até 30 de setembro. Eventos paralelos: 
Eleonora Fabre & Carlos Breseghelle 
Galeria Arte&Fato (Santo Antônio 226). 
Até dia 21. Sônia Moeller na individual 
Jogos com Papel e Fibra, na galeria da 
Caixa Estadual (24 de Outubro 844), 22 de 
setembro. Na Clayton Tapeçaria (Mostar- 
deiro 333, loja 114), Delba Marcolin expõe 
seus trabalhos até dia 30 de setembro. No 
Atelier 65 Arte (Av. Goethe 71), as artistas 
plásticas Amarilli Boni Licht, Carmen Lú
cia Denti, Joana de Azevedo Moura, Maria 
Elena Bervian e Sônia Moeller em mostra 
coletiva. Até dia 30.
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