
V

' AP6ÇA^.\AS_ 30ÍAS E^LOiMOKJOi ©e.ifeTTA. £<=:<_ ÇoLe .

Pe^MOCAO ; COSÊC/ MAd&s / C6Tc(ULo c^duo

~^ ’iu C ’• '•- tv Gq v\\f\>

AY°Co G-JLCIac^ ' SwU • 9ICL2-O.SR.

Ioc-A U: MMXG-l I VitoAe-erré, c/\ ,

[)/VtA : T>o-o Ç .a 30'^J-

', Coaa U)\A-U b cx*aaJil TAKI £1CCAD



<^2rAL£;Cü A VAl4£J\Df\J

áxLDsje-rr a SoLé- .

p £oÜCrCl I HAQ_(t£M^VYa^CclíD •.

N A £-6rÇ / S<sdo, H 3-Local. <.

êata ; 3>0. a 8 cx A!- oí , IctÇq
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TAPEÇARIAS - JÓIAS E QUIMONOS DE ORIETTA DEL SOLE

Como promoção paralela ao EVENTO TÊXTIL 89, estará se 

desenvolvendo no período de 30 de agosto a 17 de setembro, a ex 

posição da artista plástica ORIETTA DEL SOLE - jóias, bolsas e 

quimonos que Pietro Maria Bardi denominou de "rouparte", esta

rão sendo apresentados.

Nascida em Roma, onde começou seus estudos, Orietta

iniciou suas atividade como designer no setor de tecidos de al-

Mi-ta moda, executando desenhos para conhecidos produtores de 

lão, Paris, Zurich e Nova York. Residiu no Uruguai e Argentina, 

e desde 1977 está no Brasil,onde em São Paulo começou a desen

volver sua própria técnica de joalheria e metais preciosos sen

do que a partir de 1985 dedica-se aos quimonos, onde há combina 

ção de todo tipo de material. Seus trabalhos em quimonos 

veitam feltro com organza, madrepérola com renda de algodão, co 

ral com fios de lã * virgem, malhas de conchas. Luxuriantes cam

pos de copo-de-leite, pássaros que tentam alçar vôo, bolsas que 

lembram ondas do mar, com conchas aplicadas e rendas que 

bram uma rede de pescar, cocares indígenas, tudo é possível 

mundo de criatividade de Orietta dei Sole.

Suas reminiscência da arte clássica, das culturas 

Oriente Médio e Âsia, vividas com emoção nas repetidas viagens, 

o contato com a exuberância da natureza brasileira e da cultura 

popular, deram origem a suas jóias que poderão ser vistas no Mu 

seu de Arte do Rio Grande do Sul
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RETALHOS
★ Orietta dei Sole, nascida em Roma, expõe 
de 30 deste mês até 17 de setembro no Margs. 
São jóias, bolsas e quimonos que Pietro Maria 
Bardi, o diretor do Museu de Arte de São 
Paulo, definiu como rouparte. É uma exposi
ção importante, equiparando-se àquelas reali
zadas em museus de Nova Iorque. São peças 
do vestuário que têm seu valor utilitário em 
segundo plano: a peça é o suporte para a 
expressão artística.
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