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25/jornal do comércio 03 DE AGOSTO DE 1992

Exposição de Míriam 

Gouvea no Margs
Pigmentos, PVA, grafite, pastel 

crayon, nanquin e aquarela sobre papel 
canson sáo os materiais utilizados pela ar
tista plástica Miriam Gularte Gouvêa na 
sua primeira mostra individual, integrada 
por sete desenhos, que estará sendo inagu- 
rada amanhã, às 19 horas, no térreo do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Segunda artista a participar da edição 
de 1992 do Projeto João Fahrion — espaço 
destinado a divulgar a produção artística 
de nomes em início de carreira — Miriam 
Gouvêa nasceu em 1968 e é formada em 
Desenho pela UFRGS. Fez cursos de escul
turas com Waltério Caldas; Filosofia da 
Criatividade com Sara Paim; e Pintura, 
com Karin Lambrecht. Segundo a própria 
artista, ela pretende registrar os movimen
tos humanos de forma não tradicional. Ela 
não usa a cor, preferindo as possibilidades 
contrastes fornecidas pelo preto-e-branco.

A mostra de Miriam Gularte Gouvêa, 
Galeria Joáo Fahrion, permanecerá 

aberta à visitação pública até o dia 23 de 
agosto, de terças a domingos, das 10 às 
12 e das 13 às 17 horas.
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MÍRIAM GOU VEA — Na Galeria João | 
Fahrion, térreo do Margs (Praça da 
Alfândega s/n) exposição de pinturas 
em técnica mista de grandes dimensões 
produzidas em 1990. Até dia 23 de 
agosto. Visitação das 1 Oh às 17h, de 
terça a domingo.


