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

Nome da exposição: AQUARELAS de Paulo Chimendes 

de 12 de setembro a 8 de outubro 

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Período;

No próximo dia 12 de setembro, às 19 horas, Paulo Chimendes 

inaugura sua mostra individual denominada "Aquarelas".

Natural de Rosário do Sul, Paulo Chimendes radicou-se em

Porto Alegre, em 1962, passando a frequentar o Atelier Livre 
feitura onde estudou desenho e gravura com Paulo Peres e Danúblio Gon 

. Artista atuante na área da gravura, desde 1972 tem participa-

mostras individuais.

da Pre-

çalves

do de Salões, exposições coletivas e realizado 
Em 1985 participou do álbum de litografias editado pelo grupo de gra

vadores do MAM.
Nesta exposição, que permanecerá até 8 de outubro no MARGS, 

Paulo Chimendes estará mostrando uma série de aquarelas recentes.
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PAULO CHIMENDES - De 12
de setembro a 8 de outubro - Exposi
ção de pequenas aquarelas deste artis
ta gaúcho.
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Exposição
Paulo Chimendes, jo

vem artista plástico au
tor de bonitos desenhos, 
inicia uma nova fase de 
seus trabalhos mos
trando aquarelas, no 
Museu de Arte do RS, 
Pequena Galeria, a par
tir das 19h do dia 12. A 
exposição ficará até o 
dia 8 de outubro.
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Quadrinhos:
efeitos 
diversos 
na atual 
fase do 
artista

Quadrinhos de Chimendes
de um verdadeiro jogo de armar.

Artista destacado nacionalmente, Chi
mendes fez cursos de desenho, gravura, 
litografia, xilografia e pintura com Paulo 
Peres, Danúbio Gonçalves e Fernando 
Baril, em Porto Alegre, e com Nemer e 
Amélia, em Ouro Preto. Com exposições 
coletivas realizadas em todo o Brasil e 
também no exterior, em Iowa, nos Esta
dos Unidos, e Kanazawa, no Japão, Chi
mendes recebeu prêmios no II Salão do 
Jovem Artista, no IV Salão Universitário 
de Arte, no Concurso Igel de Litogravura, 
na V Mostra Anual de Gravura e no VIII 
Salão de Artes Plásticas Câmara Munici
pal. Esta é sua primeira individual como 
aquarelista.

MARGARETH DE PAULA
Editoria 2 o Caderno/ZH

artista plástico gaúcho Paulo Chi
mendes inaugura hoje sua mostra 
Quadrinhos, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, expondo 30 

aquarelas. Gravador e desenhista, há cin
co anos começou a pesquisar a técnica da 
aquarela e diz que somente agora sente 
que seu trabalho está maduro. Lembra 
que “a aquarela possui uma linguagem 
muito própria e permite tirar efeitos di
versos, assim como possibilita o aprovei
tamento de técnicas variadas”. Essa expo
sição poderá ser vista no Margs até o dia 8 
de outubro, e conforme o artista trata-se
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ALMIR MAVIGNIER — No segundo andar 
da Reitoria (Campus Central), exposição de 
!2 cartazes relaizados na Alemanha na 
década de 80, com técnicas de serigrafia e 

í set. A mostra é paralela ao ciclo de 
palestras O Cartaz, Idéia e Visualização.

' Até dia 18.
PAULO CHIMENDES — Às 19h, abertura 

da exposição de aquarelas de Paulo Chi- 
mendes no Margs denominada Quadrinhos 
onde ele expõe 30 aquarelas.


