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GRAVURAS TCHECOSLOVÁ- 
OUIA — de 19 de setembro a 8 de ou
tubro.
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MOSTRA SOBRE GRAVURA TCHECA
A Gravura Contemporânea da Tchecoslováquia, poderão ser vistas as gravuras de O. Duba e V.Hloznik,

1945 — J985 é a mostra que estará acontecendo de artistas marcados pela guerra. As xilogravuras de A.
Mikolava, J. Pavlícková, M. Svoboda, as obras de 
mestres como J. Anderle, I. Cepelák, J. Cerny, L. 
Dusek, e litografias de A. Born, S. Hramzog, C. Stehlík 
entre outros. A mostra reúne 95 gravuras dos mais 
representativos gravadores da atualidade e tem o

19 deste mês a 8 de outubro, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. A técnica da gravura na Tche
coslováquia começou a se desenvolver no final do 
século passado, mas só a partir da década de 20 é
que adquiriu sua autonomia no meio das artes plásti- _ , .

Nesta exposição de temáticas e técnicas diversas apoio da Embaixada da Tchecoslováquia.cas
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A gravura tcheca no Margs
A Gravura Contemporânea da Tchecoslová- 
quia, 1945/1985, é a mostra que está inician
do hoje no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Nesta exposição, de temáticas e 
técnicas diversas, podem ser vistas gravu
ras de O. Duba e V. Hloznik, artistas 
marcados pela guerra; as xilogravuras (gra- 

em madeira) de A. Mikolava, J. Pa- 
vlíckvá, M. Svoboda; as obras de mestres 
como J. Anderle, 1. Cepelák, J. Cerny, L. Du- 
sek e as litografias (gravuras em pedra) 
de A. Born, S. Hramzog, C.Stehlík 
Te outros. São 95 gravuras dos mais repre 
sentativos gravadores da atualidade, 
período que abrange 40 anos da arte gráfica 
tcheca, correspondente ao apogeu da chama
da gravura social, que determina todo 
movimento estético de feição política abran- SOCial: 
gente. A mostra, que tem o apoio da em
baixada tcheca, está sendo realizada na Gale
ria I do Margs e pode ser visitada de 
quarta a domingo, das 10 às 17h e às 
terças-feiras, das 10 às 21 h, até o dia oito marcados

pela guerra

vuras

en-

num

um

a mostra 
apresenta obras 
de artistas

de outubro.

Bahia e Uruguai unidos pela aquarela
Somente hoje, o aquarelista uruguaio 

Miguel Angel Zelayeta estará realizando 
mostra de seus trabalhos no Salão do 
Hotel Continental. A inauguração da 
exposição acontecerá às 20h e estarão 
expostas 35 obras em aquarela do 
artista, em que sobressaem os temas 
representando a Bahia, além de 
paisagens uruguaias. Natural de 
Castilhos, em Rocha, no Uruguai, 
Zelayeta vive há 16 anos no Brasil, 
na Bahia. Mas nunca perdeu a ligação 
com seu país, o que se manifesta através 
da sua arte. Reconhecido como um dos 
mais importantes aquarelistas uruguaios 
da atualidade, Zelayeta diz que apesar 
de ter pintado em outras técnicas, a 
aquarela sempre representou para ele 
um desafio. “É uma técnica fascinante, 
que nos permite criar coisas que nem 
imaginamos que fosse possível”, 
observa. i! \ c r ujc i nn
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Gravuras tchecas em 

exposição no MARGS

Um dos trabalhos da mostra
“A. Gravura Contemporânea da Tcheco-Eslováquia, de 
1945 a 1985” é o nome da mostra que reúne 95 obras dos 
mais representativos gravadores do referido país, a partir 
de hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega, s/n'.'). Nesta exposição de temáticas diversas 
poderão ser vistas gravuras de O. Duba e V. Hloznik; xilo
gravuras de A. Mikolava, J. Pavlícková, M. Svoboda, traba
lhos de mestres como, J. Anderle, I. Cepelák, J. Cemy, 
L. Dusek; e litografias de A. Born, S. Hramzog, C. Stehlík, 
entre outros.

A técnica da gravura na Tcheco-Eslováquia começou a 
se desenvolver no final do século passado, mas só a partir 
da década de 20 é que adquiriu sua autonomia no meio 
das artes plásticas. A mostra compõe-se de peças perten
centes ao período que abrange 40 anos de arte gráfica tche- 
ca, correspondendo ao apogeu da chamada “gravura social”, 
que determina todo um movimento estético de feição polí
tica abrangente. Na coleção apresentada, incluem-se esti
los que vão do surrealismo de A. Born (com litografias 
coloridas) ao realismo gravurista M. Klimovicová.
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GRAVURA CONTEMPORÂNEA DA 
TCHECOSLOVÁQUIA — Mostra que 
apresenta 95 gravuras dos mais representa
tivos gravadores tchecos de um período que 
abrange 40 anos da arte gráfica daquele 
país. A mostra, que tem o apoio da Embai
xada tcheca, está sendo realizada na Gale
ria I do Margs e pode ser visitada de quarta 
a domingo, das lOh às 17h e às terças-feiras,


