
C k Lfc\ZÍ A V A tVR\ O rO

Êiwêttê

P doQfcd. / M/\Q_&4rvc/Wi/DOcuO '.

H A:\2_AS I GrfxWifX "locCo Rai)/\jux--v'vU O C-£x] ',

CicxfeL •. D A . M <x o3 Al. M29.



1 • rnal • SQ-cU&s» de CuI^uvcl'
M)___ /4MiData»—

Pâgima:
A s xnn t n: Go-Ve-vitX "\OCXÕ VçxVmxaow

•4^

RAQUEL BINETTI - De 9 a 3 de dezem
bro, a Galeria João Fahrion, dirigida pela 
Coordenadoria de Artes Plásticas do C0- 
DEC, promove a exposição individual de 
Raquel Binetti.

Gaúcha, 24 anos, a artista possui cur
so de Bacharelado em Desenho pelo Insti
tuto de Artes da UFRGS.

A Galeria João Fahrion está situada no 
MARGS, Praça da Alfândega, s/n?, Porto 
Aleare.
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★ A artista plástica Raquel Bignetti inaugura boje, às 19 

horas, sua exposição individual na Galeria João Fahrion, 
localizada no MARGS. A mostra de desenhos da artista 
é uma promoção do CODEC.
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Temas sacros 

na obra 

de Bignetti
0s trabalhos da artista plástica Raquel 

Bignetti estão em exposição na Galeria 
João Fahrion, na sala 17 do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Margs). 

Nesta mostra, Raquel dá uma nova versão às 
imagens sacras. Através da mistura de técnicas 
e materiais diversos, ela consegue um efeito 
surpreendente e diferente para temas clássi
cos.

A exposição pode ser vista até o dia três 
de dezembro na Galeria João Fahrion, dirigida 
pela Coordenadoria de Artes Plásticás do Con
selho de Desenvolvimento Cultural (Codec) e 
Margs.
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Desenhos de Raquel Bignetti na 

Galeria João Fahrion, do MARGS
A desenhista gaúcha está expondo suas 
obras recentes, de forma individual, após 
ter participado de várias coletivas e do 
Salão Nacional Universitário de Arte 
Contemporânea

K
Os trabalhos da artista plástica Raquel Bignetti poderão 

ser apreciados até o dia três de dezembro próximo na Gale
ria Joáo Fahrion, que é administrada pela Coordenadoria 
de Artes Cênicas do Conselho de Desenvolvimento Cultural 
(Codec) e Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). 
Sáo desenhos em madeira, xerox, guache e conté. A galeria 
fica situada na sala 17 do Margs.

Raquel Bignetti nasceu em 1965, nesta capital, e em 
1988 concluiu o curso de Bacharelado em Desenho, na Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Participou 
de várias exposições coletivas, entre elas, as “Aperto — 
88” e “Não Use Preto”, ambas em 88. No mesmo ano, ainda, 
participou do Salão Nacional Universitário de Arte Con
temporânea que se realizou no Instituto de Artes da Ufrgs, 
em comemoração ao 80v aniversário deste estabelecimento.

Em 89, Raquel participou da mostra “Bleu, Blanc e Rou- 
ge”, na Agência de Arte, em Porto Alegre. O texto crítico 
que acompanha a atual exposição do artista, assinado por'
Carlos Pasquetti, apresenta um diálogo intitulado “Diário 
Real/Imaginário”, que divaga a sobre a sacralizaçáo do 
processo de conversão. Ao responder uma pergunta sobre 
a salvação dos Mistérios da Santíssima Trindade, da Encar
nação e da Redenção, o personagem do diálogo afirma que 
deve seguir seu próprio caminho com uma justa medida: Trabalho da artista, que utiliza madeira, xerox, gua

che e conté“olhar o céu e o inferno”.
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