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JADER DE SIQUEIRA —
Exposição do artista gaúcho 
Jader de Siqueira intitulada 
Formas na sala Pedro Wein- 
gartner do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. São 23 es
culturas com resina de poliés- 
ter, pó de mármore, tinta au
tomotiva de cor vermelha 
acopladas em aço inox. Os ta
manhos também são variados 
e duas esculturas ultrapassam 
um metro e meio. A exposi
ção Formas de Jader de Si
queira abre no dia 8 de de
zembro, às 20 horas, na Sala 
Pedro Weingartner do Margs.

Até 28 de dezembro, dentro 
do projeto Margs Convida.
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Escultura 

no Margs
Jader de Siqueira, ex-diretor ao Margs, artis

ta, professor e decorador, abre mostra de escul
turas hoje, as 20h30min. São 23 peças trabalha
das em resina de poliéster, pó de mármore, tinta 
automotiva e aço. Na cor, o predomínio do ver
melho e na forma, o do círculo. Confira a mostra, 
que permanece até 28 de dezembro na Sala 
Pedro Weingártner, dentro do projeto Margs 
convida Página 25
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Exposição “Formas” 

abre hoje no Margs

Esculturas de Jader de Siqueira (foto), partes da Exposição Formas
A Exposição Formas, de Jader de Siquei

ra, abre hoje às 20h na Sala Pedro Wein- 
gartner, do Museu de Arte do RS. São 23 
esculturas executadas com resina de po- 
liéster, pó de mármore, tinta automotiva 
de cor vermelha, acoplados em aço 
O artista aposta na diversidade de formas, 
ainda que o círculo seja predominante en
tre as peças. Os tamanhos também são va
riados, havendo esculturas com mais de um 
metro e meio.

A unidade do trabalho já foi a preocu
pação maior do artista em mostrar anteno- 

Suas primeiras peças foram em cera- 
nuca, passando depois à pintura e na déca
da de 80, escolheu a escultura como técni

ca, mantendo o desenho como base de seu 
processo de criação. A resina de poliéster 
é uma constante em suas obras, a sucata 
já foi agregada às esculturas, bem como 
tubos e conexões de PVC, imprimindo no 
trabalho vermelho a marca da industria-ínox.
lização.

Jader de Siqueira, artista, professor e 
decorador, participa de salões e coletivas 
desde 1962. Foi diretor do Margs no final 
da década de 70 e conduziu, ao lado de Zorá- 
via Bettiol, a reorganização da Associação 
dos Artistas Plásticos Francisco Lisboa. A 
exposição Formas fica em cartaz até 28 de 
dezembro, dentro do Pprojeto Margs Con
vida.
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□ SEGUNDO CADERNO

JADER DE SIQUEIRA EXPÕE ESCULTURAS
Divulfjaçào/ZH

Esculturas em resi
na de poliéster, pó de 
mármore, tinta auto
motiva e aço inox se
rão expostas por Jader 
de Siqueira a partir de 
iiuje na Sala Pedro 
Weingàrter, do Museu 
de Arte (Praça da Al
fândega, s/n°). São 23 
peças em tamanhos 
variados, com a marca 
do mundo industrial.
A exposição se chama
Formas e poderá ser —:-------------- —..JP^ 11111!--------
visitada até 28 de de- "es,na e aÇ°: escultura de Jader de Siqueira 
zembro, de terças a domingos, das lOh às 17h.
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JADER DE SIQUEIRA - Na Sala 
Pedro Weingàrtner do Margs (Pra
ça da Alfândega s/n°), às 20h, abre 
exposição Formas, de esculturas do 
artista em resina de poliéstcr, pó de 
mármore e tinta automotiva verme
lha acoplados em aço inóx. De terça 
a domineo. das lOh às 17h.
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JADER DE SIQUEIRA — Na Sala Pe
dro Weingãrtner do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), exposição Formas, de 
esculturas do artista em resina de po- 
liéster, pó de mármore e tinta automo
tiva vermelha acoplados em aço inóx. 
De terça a domingo, das lOh às 17h.

Formas: objetos de Jader Siqueira estão no Margs
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JADER DE SIQUEIRA —
Quem visitar a exposição For
mas de Jader de Siqueira, na 
Sala Pedro Weingartner do 
Margs, terá a assistência direta 
do artista. Jader acompanha 
de perto a sua mostra de es
culturas e está disponível pa
ra conversar com o público in
teressado das 10 às 12 horas 
e das 13,30 às 17 horas.

Pintor e desenhista, Jader 
de Siqueira foi diretor do 
Margs no final da década de 
70. Numa iniciativa inédita 
para a época, ele articulou o 
projeto “O artista por ele 
mesmo”, reunindo estudantes 
e artistas em conversas infor
mais sobre o processo de cria
ção. A exposição de Jader de 
Siqueira fica em cartaz até 28 
de dezembro, dentro do pro
jeto Margs Convida.
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JADER DE SIQUEIRA — Na Sala 
Pedro Weingàrtner do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), exposição For
mas, de esculturas do artista em resina 
de poliéster, pó de mármore e tinta 
automotiva vermelha acoplados em 
aço inóx. Até 10 de janeiro, de terça a 
domingo das lOh às 17h. Nesta se- 

visitação apenas até quinta.mana,

Á
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5 - Forma* - Sala Pedro Weingãrtner. Depois de quatro anos 
sem realizar exposições individuais, o artista Jader de Siqueira 
apresenta uma série de 23 esculturas com resina de poliéster, 
põ de mármore, tinta automotiva de cor vermelha acoplada em 
aço inox. Pintor, ceramista, desenhista, decorador e professor. 
Foi aluno de mestres como Aldo Locstelli e Iberê Camargo na 
pintura, Luiza Prado na cerâmica e Danúbio Gonçalves na 
gravura. Foi diretor do MARGS no final da década de 70. De 08 
a 28.12, dentro do projeto 'Margs convida \
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Formas:
expos ição de 
Jader de 
Siqueira no 
Margs
encerra-se esta 
semana

JADER DE SIQUEIRA - Na Sala Pe 
dro Weingãrtner do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°), exposição Formas, de 
esculturas do artista em resina de po- 
liéster, pó de mármore e tinta automo-


