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

Nome da Exposição: 10 PINTORES CATARINENSES
Período: de 23 de ^janeiro a 23 de fevereiro de 1990
Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul

ARTISTAS CATARINENSES NO MARGS$'

Numa promoção da Fundação Catarinense de Cultura e co
laboração do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, estará se reali.
zando no período de 23/01 a 23/02 de 1990, uma exposição denomi
nada "10 PINTORES CATARINENSES", organizada pelo Museu de Arte de
Santa Catarina, que percorreu várias cidades daquele estado
e
Rio Grande do Sul.
Formada por nomes como: Asta dos Reis, Gisela Zadrozny, Janna Menezes, Linda S. Poli, Lourival P. de Lima, Luciano
C. Pereira, Mário Timm, Mauro Tortato, Sônia Ries e Tadeu Bitencourt, reune uma variedade de tendências, todas

contemporâneas,

abrangendo desde o figurativismo, pintura abstrata, mista, infor*
mal ou geométrica, até a art-pop, com objetos do cotidiano em re
levo. Dois dos artistas são naturais do Rio Grande do Sul, Gise
la e Linda.
A abertura dessa exposição será no dia 23 de janeiro,
às 19 horas, no Museu 'de Arte do rio Grande do Sul, à Praça da
Alfândega, s/n.
A exposição poderá ser visitada as terças-feira
10 às<?21 horas e de 4^s a domingos, das 10 às 17 horas.
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PINTORES
CATARINENSES
O Museu de Arte do Rio Grande do
Sul (Praça da Alfândega) vai mostrar, a
partir de 23 de janeiro, a obra de dez
pintores de Santa Catarina. A exposição
é itinerante e foi organizada pelo Museu
de Arte de Santa Catarina, com artistas
de tendências variadas, todas
contemporâneas. O Margs funciona de
terç$ a domingo, das lOh às 17h.
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■ Entre 23 de janeiro e 23
de fevereiro, 0 Margs esta
rá realizando a mostra de
nominada “10 Pintores Ca
tarinenses’’, organizada pe
lo Museu de Arte de Santa
Catarina e que já percor
reu várias cidades daquele
e deste Estado. A exposi
ção reúne diversas técnicas
de pintura.
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PINTORES CATARINENSES
NO MARGS

Numa promoção da Fundação Ca
tarinense de Cultura e colaboração do
Museu de Arte do Rio Grande do Sul,
estará se realizando, no período de 23
de janeiro a 23 de fevereiro, uma
exposição denominada “10 Pintores
Catarinenses”, organizada pelo Mu
seu de Arte de Santa Catarina. For
mada por obras de Asta dos Reis,
Gisela Zadrozny, Jarina Menezes,
Linda S. Poli, Lourival P. de Lima,
Luciano C. Pereira, Mário Timm,
Mauro Tortato, Sônia Ries e Tadeu
Bitencourt, a coletiva reune uma va
riedade de tendências, todas contem
porâneas, abrangendo desde o figurativismo, pintura abstrata, mista, in
formal e geométrica. A mostra abre às
19h de 23 de janeiro, no MARGS.
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Catarinas no MARGS
- Numa promoção da Fundação Catarinense de
Cultura e apoio do MARGS, esta medida a partir
do dia 23 a exposição denominada “10 pintores
catarinenses”, organizada pelo Museu de Arte
de Santa Catarina. Em relação e expositores,
os nomes de Asta dos Reis, Jarina Menezes, Lin
da Poli, Mário Timm e Tadeu Bitencourt, entre
outros, cujos trabalhos são uma variedade de
tendências, todas contemporâneas, desde o figurativismo até a art-pop.

'Çe,ítA/ 08

eo

m?ttcs

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

i

PANORAMA

SOCIEDADE & CLUBES
Interino

-

i DÉCIO AZEVEDO '

• Tem início hoje no Museu de Artes do Rio Grande
do Sul a exposição “10 Pintores Catarinenses”, organi- »
zada em conjunto com o Museu de Arte de Santa Cata
rina. Entre os artistas, estão Gisela Zadrozny e Linda
Poli, naturais do Rio Grande do Sul.
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Artistas de SC
estão no Margs

Abre, hoje, no Margs
(Pça. da Alfândega) a mos
tra denominada “10 Pinto
res Catarinenses”. A expo
sição reúne grande varie
dade de tendências, todas
contemporâneas, abrangen
do desde o figurativismo,
pintura abstrata, mista, in
formal ou geométrica, até
a arte pop, com objetos do
cotidiano em relevo. Os ar
tistas são: Asta dos Reis,
Jarina Menezes, Lourival
de Lima, Luciano Pereira,
Mário Timm, Mauro Tortato, Sônia Ries, Tadeu Bitencourt e as gaúchas Gisela Zadrozny e Linda Poli. A
abertura da mostra, que fi
ca até dia 23 de fevereiro,
está prevista para às 19h e
ê resultado do intercâmbio
entre a Fundação Catari
nense de Cultura e o
Margs.
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ARTISTAS
CATARINENSES
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul
(Praça da Alfândega) inaugurou ontem uma
exposição que reúne artistas plásticos de
Santa Catarina. A promoção é da Fundação
Catarinense de Cultura — com a colabora
ção do Margs — e organizada pelo Museu
de Arte daquele Estado. A mostra poderá ser
visitada até 23 de fevereiro. Estão represen
tadas variadas tendências, todas contempo
râneas, abrangendo desde figurativismo,
pintura abstrata, mista, informal ou geomé
trica até a pop-art, com objetos do cotidiano
em relevo.
Integram a exposição trabalhos dos ar
tistas Asta dos Reis, Gisela Zadrozny, Jarina
Menezes, Linda S. Poli, Lourival P. de Lima,
Luciano C. Pereira, Mário Timm, Mauro
Tortato, Sônia Ries e Tadeu Bitencourt,
entre outros. Dois são gaúchos, Gisela e
Linda. A mostra pode ser visitada às terças,
das 1 Oh às 21 h, e de quartas a domingos, das
lOh às 17h.
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Exposição
DEZ PINTORES CATARINENSES —
Abre hoje no Museu de Artes do Rio Gran
de do Sul (Praça da Alfândega). A mostra
fica até o dia 23 de fevereiro reunindo uma
varidade de tendências, todas contemporâ
neas. O vemissage acontece às 19h e a
mostra poderá ser visitada às terças, das
lOh às 21h, e de quartas a domingos, das
lOh às 17h.
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Pintores catarinenses
expõem hoje no MARGS
Dez pintores catarinenses estarão
expondo seus trabalhos, 'a partir das
19 horas de hoje. no MARGS (Praça
da Alfândega, s/n.). São eles: Asta dos
Reis, Gisela Zadrozny/Jarina Menezes, Linda S. Poli, Lourival P. de Lima,
Luciano Pereira, Mário Timm, Mauro
Torta to, Sônia Ries e Tadeu Bitencourt. A exposição, denominada “10
Pintores Catarinenses”* reúne várias
tendências, todas contemporâneas des-

de o figurativo, pintura abstrata, mista, informal ou geométrica, até a artpop. com objetivos do cotidiano em relevo. A mostra percorreu várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul e ficará no MARGS até o dia
23 de fevereiro, podendo ser visitada
nas terças-feiras, das 10 às 21 horas,
e de quartas a domingos, das 10 às
17 horas.
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Pintura catarinense em Porto Alegre
Com bom público visitante
para esta época do ano, foi Inau
gurada com coquetel no último dia
23, a exposição “Dez Pintores Ca
tarinenses" no Museu de Arte do
Rio Grande do Sul em Porto Ale
gre. A boa receptividade dos gaú
chos para com os catarinas vem
consolidar a Intenção de efetivar
o Intercâmbio cultural entre os
dois estados, via Conselho de De
senvolvimento Cultural do Gover
no do Rio Grande e Secretaria de
Cultura de Santa Catarina através
da Fundação Catarinense de Cul
tura.
A presença, na noite de aber
tura, de trés expositores — Gisela
Zadrozny de Blumenau, Asta dos
Reis e Linda Poli de Joinville, cola
boraram ainda mais na troca de
informações com os diversos ar
tistas locais que prestigiaram o
evento, entre estes o consagrado
X/co Stockinger e que nos valeu
uma posterior visita a seu atelier
(Mas Isto já é assunto para uma
próxima coluna).
Quanto à exposição montada
numa das galerias do Museu —
instalado num imponente prédio
erçjuído em 1913 em estilo neoclassico adornado com esculturas
e estatuária em sua fachada e inte
rior, e cúpulas de bronze, ocup ado
iniclalmente pela Delegacia Fiscal
e o Correios e Telégrafos, — teve
o tratamento profissional das ins
tituições culturais de nosso Pais.
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Nesta construção em estilo neo-dá sico do início de século o Museu de
Arte do Rio Cirande do Sul abriga < Dez Pintores Catarinenses’'
No sentido do ponteiro do re
lógio numa única e ampla sala as
trés primeiras obras, à entrada,
são de Linda Poli com seu caracte
rístico figurativo, seguido do in
formal geométrico de Luciano
Costa Pereira, dos relevos com
objetos do cotidiano de Sóla Ries,
e as figuras femininas de Jarlna
Menezes. Na outra parede indivi
dualmente, trés grandes telas com

as hiperrealistas flores ampliadas
de Gisela Zadrozny, são as obras
que estão melhor posicionadas
para o espectador. Segue-se à vi
sita, os quadros abstracionistas
de Mauro Tortato, Asta dos Reis,
Lourival Lima e Tadeu Bittencourt.
Fecha o retângulo as trés p inturas
de forte expressão de Mario Tlmfn,
totalizando 30 obras. Em exposi
ção até o dia 23 de fevereiro.

Divulgação

Acrílica e esmalte sintético de Mauro Tortato na expo Por uma questão d ■ justiça esta é a posição correta da obra
de Asta dos Heis, pi, blicada involuntariamente de cabeça para
sição
baixo no catálogo

