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: Tiestauraçao de Cbras de Arte,uma nova visão” 

: Caloria II 

- oro: lao 10 às l?h.

Iocl.1

de terças a dominpos..cr

-To período de 25 de janeiro a 10 de marco estará so real is and o no 

Huseu de Arte do lio Grande do Sul, õrpão do Conselho Istadual de 

Desenvolvimento Cultural, uma exposição intitulada "Destauração

de Ohras de Arte, uma nova visão”. A mostra, de caráter didático,w 

reúne pinturas sotre telas, do acervo do I 

IDIIA HUDDDACi:, documentos e fotoqrafias.

12HC2, restauradas por

C principal objetivo da exposição, sopundo a restauradora, e de 

sensibilizar a comunidade para a necessidade urjente de presem/a

ção do patrimônio cultural e de informar sobre os principais 

blemas que ameaçam a saúde das obras de

urbana, modificações climáticas. leila, ressalta, também, 

tãncia da criação, por parte das autoridades qovernanentais 

lepislaçac que proteja o patrimônio cultural.

A exposição fica no

do por alpumas cidades do interior do Dstado.

pro

arte, tais como: poluição

a impor

de

2 ate 10 de março, posteriormente itineran

Assescoria de Imprensa
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CONVITE

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural, têm a gra 

ta satisfação de convidá-lo para a abertura 

"Restauração de Obras de Arte, uma Nova Visão", que reu

ne telas do acervo do MARGS, restauradas por LEILA 

BRACK.

da mostra

SUD-

Dia 25 de janeiro de 1990 

19 horas 

Local: Galeria II

Hora
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RESTAURAÇÃO DE ARTE
Dia 25 inicia no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul a exposição 
Restauração de Obras de Arte, uma 
Nova Visão. A mostra tem caráter 
didático, reunindo pinturas sobre telas, 
do acervo do Margs — restauradas por 
Leila Vianna Sudbrack —, documentos

e fotografias. Os principais objetivos são 
sensibilizar a comunidade quanto à 
preservação do patrimônio cultural e 
informar sobre os. problemas que 
ameaçam a conservação das obras de 
arte. A mostra fica até dia 10 de março.

Fotos Arquivo/ZH
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■ O Margs inaugura, na próxima
quinta, a exposição “Restauração 
de Obras de Arte, Uma Nova Vi
são”. A mostra, na Galeria II, 
reúne telas dO acervo do museu 
restauradas por Leila Sudbrack.
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OBRAS DE ARTE
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugura hoje a 

mostra didática Restauração de Obras de Arte, uma Nova 
Visão, composta de pinturas sobre telas, de seu acervo, 
recuperadas pela artista plástica Leila Sudbrack. Fazem parte 
também documentos e fotografias. A exposição pretende 
chamar atenção para a necessidade de preservar o patrimônio 
cultural e informar sobre as principais ameaças à conservação 
de obras de arte, como a poluição ou mudanças de clima. 
Poderá ser vista até 10 de março, na galeria II do Margs, 
Praça da Alfândega, de terças a domingos, entre lOh e

1

17h.
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Restauração é 

tema de mostra
Com o objetivo principal de sensibilizar a comuni

dade para a necessidade urgente de preservação do 
patrimônio cultural e de informar sobre os principais 
problemas que ameaçam a integridade das obras de 
arte — como, a-poluição urbana e as modificações 
climáticas —,.será inaugurada hoje, no Margs, 
posição “Restauração de Obras de Arte, Uma Nova 

t Visão” A mostra, de caráter didático, reúne pinturas 
sobre telas, do acervo do Margs, restauradas por Leila ' 
Vianna Sudbrack, além de documentos e fotografias.

A artista/restauradora entende que é necessário 
a criação, por parte das autoridades governamentais, 
de uma legislação que proteja o patrimônio cultural.
A mostra ficará na Galeria H do Margs (órgão do 
Codec) de hoje a 10 de março deste ano, podendo 
ser visitada das 10 às 17 horas, de terça a domingo. 
Posteriormente, a exposição será mostrada em algu
mas cidades do-interior- do -Estada------------------

a ex-
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RESTAURAÇAO de Obras 
** de Arte, Uma Nova Visão, 
r Este é o titulo da exposição 

que abre, hoje, no Margs 
(Praça da Alfândega). 
Com caráter ditâtico, reúne 
pinturas sobre telas restau
radas por Leila Vianna 
Sudbrack. Também há do
cumentos e fotografias.
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Artes
□ No Margs, até 10 de março, a exposição 

Restauração de Obras de Arte, uma Nova 
Visão, de caráter didático, que reúne pinturas 
sobre telas do acervo do próprio museu, res
tauradas por Leila Vianna Sudbrack, docu
mentos e fotografias. Segundo a restauradora, 
o principal objetivo da mostra é sensibilizar a 
comunidade para a necçssidade urgente de 
preservação do nosso patrimônio cultural e de 
informar sobre os principais problemas que 
ameaçam as obras de arte, como poluição 
urbana, modificações climáticas, etc. Leila 
atualmente restaura os painéis de Aldo Locat- 
telli do Palácio Piratini.
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Restauração não ê tortura
“RESTAURAÇÃO DE OBRA DE ARTE É 
UM TRABALHO ALTAMENTE ESPECIA
LIZADO. RECEITAS CASEIRAS E ALQUI- 
MIAS MEDIEVAIS JÁ ADULTERARAM E 
ACABARAM COM MUITAS OBRAS “RES
TAURADAS” POR IMPRO VIS ADORES 
SEM FORMAÇÃO PROFISSIONAL. É UR
GENTE A REGULAMENTAÇÃO DA PRO
FISSÃO E A CRIAÇÃO DE LEIS E PROTE
ÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AR
TÍSTICO”.

Esta é mais uma mensagem de autoria de LEI- 
LA SUDBRACH que se encontra fazendo parte 

da exposição “RESTAURAÇÃO DE OBRAS 

DE ARTE: UMA NOVA VISÃO” em tempora
da no MARGS até março.

Parece mentira mas muitas obras de arte já fo- 
irreversivelmente estragadas por pseudosram

profissionais da restauração que, não entenden
do a profundidade com que deve ser tratado o as
sunto e sua prática, usaram inadequadamente 

produtos e materiais para devolver à obra sua 

aparência original. Por isso LEILA adverte nessa 

exposição:
“O EXAME CIENTÍFICO DOS MATE

RIAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA FÍ

SICA DA OBRA DE ARTE É IMPORTANTE 

NAS INTERVENÇÕES DE RESTAURO, AU-m

XILIANDO A:
— identificar o estado de conservação da obra;
— definir com maior precisão os materiais uti

lizados pelos artistas, facilitando chegar a;
— diagnósticos precisos e;
— seleção de produtos compatíveis aos origi

nais.
Para o colecionados, o simpatizante e público 

em geral algu ns sintomas são facilmente reconhe
cíveis na obra que necessite providência 

por exemplo o craquelê
“O CRAQUELÊ (MICROFISSURAS) É 

SEMPRE UM SINTOMA DE ALERTA, PO
DENDO SER O INÍCIO DE UM PROCESSO 

DE DESLOCAMENTO GERADO PELOS 

MAIS VARIADOS FATORES (NEM SEM
PRE ASSOCIADOS À IDADE DA OBRA). O 

TRATAMENTO IMEDIATO GARANTE A 

AUTENTICIDADE DA PINTURA, EVI

TANDO FUTURAS PERDAS”.
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