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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA CULTURA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

GRAVURA CONTEMPORÂNEA DO JAPAO NO MARGS

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com o apoio do 

Consulado do Japao estará mostrando ao público, do dia 28 de 

agosto a 27 de setembro 70 gravuras que representam o que de 

melhor atingiu a arte japonesa nesta técnica. A exposição esta 

rá à disposição do público nas galerias I e II, das lOh às 17 

horas, de terças feiras a domingos

Segundo o diretor do Museu de Arte Brasileira, Wal- 

ter Dominguez uma gravura japonesa nao se identifica com nenhu 
ma outra, ainda que a inspiração, em alguns casos, possa por

vir de fontes forasteiras. "O artista japonês simplifica aomes 

mo tempo em que sublima a sua obra, porque acabou uma concepção 

estética transcedental que pode parecer fria mas que nunca dei. 

xa de ser forte e cativante", acentua.

A exposição de gravura japonesa foi montada em Sao 

Paulo e no Pará, depois de uma bem sucedida apresentaçao na Itá 

lia, promovida pela "Tokio Internacional Exchan^

(Organizaçao Internacional de Tóquio) é um exemplo da fusão en 

tre a arte tradicional japonesa e o grafismo, nas concepções 

mais modernas.

i
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assessoria Comunicação Social/MARGS
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GRAVURA CONTEMPORÂNEA DO JAPÃO NO MARGS
Uma exposição de gravuras, que mostra a fusão entre a arte 

tradicional dos artistas japoneses e o grafismo das concepções 
mais modernas, será inaugurada no próximo dia 28 no Margs, 

apoio do Consulado do Japão. Segundo o diretor do 
Museu de Arte Brasileira, Walter Dominguez, a gravura japone
sa não se identifica com nenhuma outra, ainda que a inspiração 
possa vir de fontes estrangeiras. A exposição, que reúne 70 
gravuras japonesas, foi apresentada primeiro na Itália pela Tokio 
Internacional Exchange Association. No Brasil, foi mostrada em 
São Paulo e no Pará e em Porto Alegre permanece até o dia 27 
de setembro.
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GRAVURA CONTEMPO
RÂNEA DO JAPÃO - O 1
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, com o apoio do 
Consulado do Japão, mostra 
ao público, de 28 de agosto 
até 27 de setembro, 70 gravu
ras que representam o que de 
melhor atingiu a arte japone
sa nesta técnica. A exposição 
estará à disposição do públi
co nas galerias I e II, das 10 
às 17 horas, de terças-feiras a 
domingos.

A exposição de gravura ja
ponesa foi montada em São 
Paulo e no Pará, depois de 
uma bem sucedida apresenta
ção na Itália, promovida pe
la “Tokio International Ex
change Association” (Organi
zação Internacional de Tó
quio).
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Exemplo de fusão entre a arte tradicional japonesa e 
o grafismo, a exposição Gravura Contemporânea do 
Japão chega ao Margs com 70 peças. A exposição tem 
apoio do Consulado do Japão e já foi montada em São 
1 aulo e no Pará, depois de apresentação na Itália. 
Visitação das lOh às 17h, de terças a domingos, até dia 
27 de setembro.
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GRAVURA CONTEMPO
RÂNEA DO JAPÃO — O
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, com o apoio do 
Consulado do Japão, mostra 
ao público, de 28 de agosto 
até 27 de setembro, 70 gravu
ras que representam o que de 
melhor atingiu a arte japone
sa nesta técnica. A exposição 
está à disposição do público 
nas galerias I e II, das 10 às 
17 horas, de terças-feiras a do
mingos.
A exposição de gravura japo
nesa foi montada em São 
Paulo e no Pará, depois de 
uma bem sucedida apresenta
ção na Itália, promovida pe
la “Tbkio International, Ex
change Association” (Organi
zação Internacional de Tó
quio). É um exemplo da fusão 
entre a arte tradicional japo
nesa e o grafismo, nas concep
ções mais modernas.
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Segundo caderno
PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 19920«
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Xilogravuras:
Homem — 
Momento de 
Pensar e Rosto 
de Homem.
exemplares da 
técnica mais 
utilizada na 
coletiva

A modernidade Koike e Satoh:
■*«< importantes

gravadores
contemporâneose a na•j.

do Japão

0,

gravura japonesa
A cultura, oriental chega ao Margs com a exposição 

Gravura Contemporânea do Japão, que será 

inaugurada hoje e se estende até dia 27 de setembro
n t\t:

ELEONE PRESTES mórdios da gravura, técnica mile- te vamos identificar na xilogravura teada pela Tokyo International Ex-
nar que o Japão herdou dos chine- dç Reiko Ohtsuki um toque de change Association que pretende
ses e aprimorou. A produção ini- Goeldi e na serigrafia de Takasuke divulgar a cultura do seu pais. Nas
ciada pelas mulheres japonesas em Nakayama resquícios de Miró. Em cidades onde é exibida conta com
livros escritos e ilustrados por elas grande parte figurativas, as gravu- apoio do Consulado do Japão. An-
gerou a Yamoto-E, ou arte do Ja- ras contemporâneas japonesas ex- tes de chegar ao Brasil foi montada
pão. A primeira imagem que vem à primem a diversidade da produção na Itália e está sendo simultanea-
memória quando se fala nela é a da artística do pais onde o antigo e o mente promovida nos países nórdi-
paisagem coberta de neve com uma novo convivem harmonicamente. Cos e Islândia. No Brasil, começou
cerejeira em primeiro plano ou a a pioneira xilogravura é utilizada por São Paulo, em abril, depois
dos arrozais. Mantendo alguns des-* para cr}ar trabalhos como os de esteve em Belém, Recife e Curitiba,
ses elementos recorrentes e a deli-

Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs) exibe a partir de 
hoje a Gravura Contemporâ

nea do Japão, mostra composta de 
71 peças, a maioria xilogravuras. O 
diretor do Museu de Arte Brasileira

0
da Fundação Armando Alvares 
Penteado (Faap), Walter Domin-
guez, define a exposição como de- da técnica tradicional, há
mocrática”. Entre as serigrafias, xi
logravuras, litografias e gravuras 
em metal encontram-se trabalhos

Hiroshi Tomihari e Yoshiko Fuji- ira para Brasília, em outubro, de- 
ta, bastante distintos dos figurati- pQjs para Manaus, Botucatu (inte- 

várias gravuras na mostra que ocu- vos clássicos do Japão. rÍ0r de São Paulo) e termina no Rio
remo a s?rfgrafia de Harako E ORGANIZAÇÃO - Gravura Con- de Janeiro, no início de 1993.

temporânea do Japão é a segundaFigurativos, abstratos e naifs pro
duzidos a partir do final da década

suura.
As duas gravuras em metal de promoção realizada com o apoio da 

de 80 por artistas de várias faixas Nobuko Koike estão entre os tra- Fundação Armando Alvares Pen
teado através do Museu da Arte

□ Gravura Contemporânea do Japão — 
Nas Galerias / e II do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega 
s/n. fone 221-8456). será inaugurada das 
I9h às 21 h exposição de 71 gravuras. Até

etárias e influências. balhos que merecem atenção espe-
A diversidade de temas propicia cial pela riqueza de detalhes e re- Brasileira e a Aliança Cultural Bra- 

uma agradável viagem no tempo, metem a Marc Chagall. Se buscar- sil-Japão. A exposição, com cura- dia 27 de setembro. Visitação das lOh às 
Algumas peças remetem aos pri- mos outras relações com o Ociden- doria japonesa, é promovida e cus- I7h. de terças a domingos.Tradição: Lanterna do Jardim
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PANORAMA28 DE AGOSTO DE 1992

Gravuras japonesas no Margs
0 Museu de Arte do Rio antigos nipônicos tenham 

Grande do Sul. com o apoio sofrido influência de fontes 
do Consulado do Japão, es- externas. De certa íorma, 
tará mostrando ao público, elas se identificam com o 

partir de hoje, uma mostra país, aberto a toda a ciência
e a toda a arte ocidentais 
mas que soube preservar 
suas identidades culturais. 
A mostra de Gravura Con-

a
integrada por gravuras con
temporâneas japonesas.
Simplicidade e leveza são as 
características dos traba
lhos que integram a mostra. temporânea do Japao per 
A gravura, no Japão, adqui- manecerá aberta ate o pro- 
riu uma forma que a difere ximo dia 27, das 10 às 17 
das demais, mesmo que os horas, de terça a domingo.

Arte marcada pela Identidade cultural
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Margs traz gravuras japonesas
Tentando mostrar o que de melhor representa a arte japonesa em gra

vuras, o Margs (Pça. da Alfândega) estará apresentando uma série de 70 
obras, a partir das 19h, nas galerias 1 e 2. O diretor do Museu de Arte 
Brasileira, Walter Dominguez, afirma que uma gravura japonesa não se 
identifica com nenhuma outra. "O artista japonês simplifica ao mesmo

tempo em que sublima a sua 
obra, porque acabou uma con-

:-ít3SSâ>ía que"nunca deixa de ser forte e 
: ^WÉÊÊÊÈÊ cativante", acentua. E, até dia 

; 3ak 30 de outubro, continuam
abertas as inscrições para os1artistas que queiram expor ^ seus trabalhos durante o ano‘ * ' H de 1993, no Margs. Informa-

* •* 1 ções no local, ou pelos telefo-
Serigrafia do Japão em exposição, no Museu nes 221.8456 e 227.2311.
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exposições temporárias
1 • GRAVURA CONTEMPORÂNEA 00 JAPAO - Com o apoio do Consula
do do Japão, esta mostra apresenta 70 gravuras, num dos mais belos 
painéis da gravura atual; demonstrando a nitidez do desenho e o empe
nho na execução, pontos marcantes na arte japonesa. Nas galerias I e II, 
até o dia 16/09.
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GRAVURA CONTEMPORÂNEA DO 
JAPÃO — Nas galerias 1 e II do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), mostra de 70 
gravuras japonesas. Até 27 de setembro.
De terças a domingos, das lOh às 17h.• —
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GRAVURA CONTEMPO
RÂNEA DO JAPÃO — O 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, com o apoio do 
Consulado do Japão, mostra 
ao público, de 28 de agosto 
até 27 de setembro, 70 gravu
ras que representam o que de 
melhor atingiu a arte japone
sa nesta técnica. A exposição 
está à disposição do público 
nas galerias I e II, das 10 às 
17 horas, de terças-feiras a do
mingos.
A exposição de gravura japo
nesa foi montada em São 
Paulo e no Pará, depois de 
uma bem sucedida apresenta
ção na Itália, promovida pe
la “Tbkio International, Ex
change Association” (Organi
zação Internacional de Tó
quio). É um exemplo da fusão 
entre a arte tradicional japo
nesa e o grafismo, nas concep
ções mais modernas.
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j Lltogravura: mostra japonesa, nas galerias do Margs

GRAVURA CONTEMPORÂ
NEA DO JAPÃO — Nas gale
rias I e II do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), mostra de 70 
gravuras japonesas. Até 27 de 
setembro. De terças a domin
gos, das lOh às 17h.
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GRAVURA CONTEMPORÂNEA DO 
JAPÃO — Nas galerias 1 e II do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), mostra de 70 
gravuras japonesas. Até domingo, das 
lOh às 17h.
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GRAVURA CONTEMPO
RÂNEA DO JAPÃO — O 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, com o apoio do 
Consulado do Japão, mostra 
ao publico, de 28 de agosto 
até 27 de setembro, 70 gravu
ras que representam o que de 
melhor atingiu a arte japone
sa nesta técnica. A exposição 
está à disposição do público 
nas galerias I e II, das 10 às 
17 horas, de terças-feiras a do
mingos..
A exposição de gravura japo
nesa foi montada em São 
Paulo e no Pará, depois de 
uma bem sucedida apresenta
ção na Itália, promovida pe
la “Tokio International, Ex
change Association” (Organi
zação Internacional de Tó
quio). É um exemplo da fusão 
entre a arte tradicional japo
nesa e o grafismo, nas concep
ções mais modernas. 
Cataventos”. Reúne sete es
culturas em cimento e arame 
da artista gaúcha Miriam 
Obino. As obras, com dimen
sões entre 2,60 e 3 metros de 
altura, estiveram expostas no 
Museu de Arte Moderna no 
Rio de Janeiro, durante a 
Rio/92, e constituem-se em 
provocantes obeliscos. Andra- 
das, 736.
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Gravura Japonesa, a exposição, que já pas- 
sou pela ííáüa, por São Paulo e Pará, chega a 
Porto A egre mostrando em setenta obras o 
desenvolv,mento da arte japonesa na técnica
do ln|VUr i Se,U de Arte d0 Rio Grande
f/n ? ,’,GfínoaS 1 e U’ Pra?a da Alfândega,
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GRAVURA CONTEMPO
RÂNEA DO JAPÃO — O 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, com o apoio do 
Consulado do Japão, mostra 
ao público, de 28 de agosto 
até 27 de setembro, 70 gravu
ras que representam o que de 
melhor atingiu a arte japone
sa nesta técnica. A exposição 
está à disposição do público 
rias galerias I e II, das 10 às 
17 horas, de terças-feiras a do
mingos.


