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O VIDRO VAI FALAR —
“O vidro vai falar...” é a ex
posição que o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul apre
senta de 3 de setembro a 11 de 
outubro. Nove artistas deve
rão apresentar à comunidade 
seu trabalho com este mate
rial, originado há mais de cin
co mil anos. Composto de 
material elementar, o vidro é, 
com certeza, uma das mais 
importantes conquistas do de
senvolvimento tecnológico, 
em virtude da variedade de 
formas que pode assumir fa
cilmente.
Nesta exposição, realizada nas 
galerias III e IV do Margs, se
rão apresentadas as categorias 
de escultura, jato de areia, áci
do sobre vidro, vidro e neon 
e vitral.
Paralelamente à exposição, os 
artistas farão palestras sobre 
o seu processo de trabalho no 
Auditório do Margs de 4 a 11 
de setembro, das 18 às 19,30 
horas.
Está previsto também um cur
so de teoria e prática da Arte 
em Vidro, ministrado pela ar
tista Ivani Kulckzinski, de 15 
de setembro a 15 de outubro. 
As aulas serão às terças e 
quintas-feiras, das 8 às 12 ho
ras. Não há pré-requisitos pa
ra inscrição. Maiores infor
mações pelos fones 227-2311 
ou 221-8456 ou na sala 16 do 
Margs, na Praça da Alfânde
ga, sem número.
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2 - ARTISTAS DO VIDRO - Exposição coletiva delvany Kulczynskl, Jo- 
sephlna Kem, Jucelda Fedrlzzl, Raul Cassou, WllburOlmedo.LenaZInga- 
no, Evarlsto Iglesias, Rosa Rembowskl e Paul Geuer, que utilizam o vidro 
de diversas formas, como melo de expressão. A curadoria é de Ivany 
Kulczynskl, que estará também ministrando curso de Arte em Vidro. Pa
ralelamente, serão proferidas palestras no auditório do MARGS, de 04 a 
11 de setembro, das 18 às 19h 30 min. 0 período da mostra é de 03 de 
setembro a 11 de outubro, nos saKJes III, IV e V.

4



VARIEDADES QUINTA-FEIRA, 3 de setembro de 1992 — 21

Começa hoje o 10Q Salão Câmara
Com obras de 42 artistas, além de outras exposições na agenda, entre elas a mostra ‘O Vidro vai Falar’

Testará sendo inaugurado hoje, às 20h, o 109 Salão de milhões e a divulgação será feita no dia 22 deste mês. 
J_>Artes Plásticas Camara Municipal de Porto Alegre, no Ainda na CCMQ, na Galeria Espaço Institucional, Karin 
MAC na CCMQ (Andradas, 736), o único Salão isntitucio- Schneider abre, às 19h, mostra com uma série de objetos, 
nalizado do Estado, e terá obras de 42 artistas plásticos, entre eles gatos mortos, compactados em resina acrílica, 
entre eles Eduardo Vieira da Cunha, Gelson Radaelli, Mi- Nas Galerias 3 e 4 do Margs (Pça. da Alfândega), às 19h, 
rianTolpolar, MairySarmanho, Aríete Santarosa, Leopoldo começa a exposição "O Vidro Vai Falar...", com obras de 
Plentz, Cátia Usevícius e Geraldo Markes. O l9 Prêmio des- Evaristo Iglesias, Ivany Kulczynski, Jucelda Fedrizzi, Jose- 
te Salão é um dos mais altos de todo o Brasil, cerca de Cr$ phina Kem, Lena Zingano, Paul Geuer, Raul Cassou, Rosa 
18 milhões, além das cinco menções, em tomo d Rembowski e Wilbur 01- 

medo, apresentando es
culturas simples e com 
neon, jato de areia, ácido 
sobre vidro e vitral. E, no 
Irma Koliver Espaço de 
Artes e Atèlier de Arte
Cristina Gonzalez (Cam
pos Sales, 134), às 20h, 
individual de Armando 
Gonzalez, com 16 telas.De Santarosa e Vieira da Cunha
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★ “O Vidro Vai Falar...” é a 
mostra que abre hoje, no 
Margs, apresentando o traba
lho de nove artistas que traba
lham com este material milenar. 
Paralelamente à exposição, os 
artistas participantes farão pa
lestras, inciando amanhã, sobre 
o seu processo de trabalho.
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ARTE EM VIDRO — No Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), das 19h às 21h, 
vernissage da coletiva reunindo obras 

vidro de Evaristo Iglesias, Ivany 
Kulczinski, Jucelda Fedrizzi, Josephi- 
na Kern, Lena Zingano, Paul Geuer, 
Raul Cassou, Rosa Rembowski e Wil- 
bur Olmedo. Visitação de terça a do
mingo, das lOh às 17h.
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□Arte: O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul promove um ciclo 
de palestras sobre arte em vidro. 
Hoje, dia 4, às 18h, falarão os 
artistas Ivany Kulczynski e Rosa 
Rembowski, sobre história do vi
dro desde a antiguidade até hoje e 
escultura em neon. Informações 
no MARGS (Praça da Alfânde
ga), telefones 227-2311 e 221- 
8456, ramal 30.
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ARTE EM VIDRO — Com Ivany 
Kulczynski, no Margs (Pça. da Alfânde
ga). Começa dia 15.

WILBUR OLMEDO — Sobre o processo 
de trabalho com vidro e Raul Cassou so
bre escultura em vidro. Às 18h, no audi
tório do Margs (Pça da Alfândega).----  . ...» _
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• Acontecendo no Margs — Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul o projeto “Artistas do Vidro”, que 
engloba uma exposição dos artistas que trabalham 
com este material, diariamente até o dia 11 às 19h, 
uma série de palestras com os criadores, que explicam 
suas técnicas. Informações no Museu.
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ARTISTAS DO VIDRO — No Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), mostra de 
trabalhos em vidro dos artistas Evaris- 
to Iglesias, Ivany Kulczynski, Jucelda 
Fedrizzi, Josephina Kern, Lena Zinga- 
no, Paul Geuer, Raul Cassou, Rosa 
Rembowski e Wilbur Olmedo. Até 11 
de outubro, de terças a domingos das 
10h às 17h.


