
t

Nfi de peças

/ o-y Q3oí/ ay93Período 1»
a

Observações

SECRETARIA DE EDUCAÇ~0 E CULTURA

CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL D0 SUL 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

A ceí^*o /VI QQ.G3

Promoção $

Local : Pv -oG C dts-Coh



./Data:.

ARTES PLÁSTICAS
As Pinacotecas I e II do Margs recebem duas novas 

exposições, que ficarão em cartaz até o final de feverei
ro. Na primeira sala, a mostra A Tapeçaria no Acervo 
do Margs, com trabalhos de Lieye Hunsche. Salomé 
Steimetz, Conccesa Colasso e Yedo Titze, entre outros. 
A proposta é compor uma panorâmica da tapeçaria 
desde a visão tradicional até uma abordagem mais 
contemporânea e funcional. Na Pinacoteca II, a expo
sição Arte sobre Papel: Contemporâneos mostra as 
várias possibilidades de uso do papel através de dese
nhos de Daniel Senise, Clara Pechansky, Fuhro, Mil
ton Kurt e vários outros. O horário de visitação do 
Margs é das lOh às 17h, de terças a domingos, com 
visitas guiadas durante a semana, sempre às 15h.
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0 MARGS abre hoje, às 10h, duas 
novas exposições em sua sede na 
Praça da Alfândega, s/n. "A Ta 
peçaria no Acervo do Margs", na 
Pinacoteca I, reúne trabalhos as
sinados por Liciè Hunsche, Sa- 
lomé Steimetz, Conccesa Colas- 
so, Yedo Titze, Nicola Douchez, 
entre outros. Acuradoria de Ruth 
Bemardes e Flávia Bento bus
cou selecionar obras que possi
bilitem uma visão tradicional da 
tapeçaria até uma abordagem 
mais contemporânea e objetual. 
E "Arte Sobre Papel: Contempo
râneos" é a mostra da Pinacote
ca n, com desenhos de Senise, 
Darei, Mário Ronhelt, Wilson Ca
valcanti, Didonet e outros. A cu
radoria de Ruth Bemardes e Mar
cos Roberto reflete a pluralidade 
de linguagens e temas.
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0 Menino Sem Rosto: releitura de O Menino do Papagaio, de Portinari

IRUI ROBERTO FELTEN

naturalizada brasileira Concessa Colas-

‘ponto brasileiro " de Concessa Colosso

ZERO
HORft

 Tapeçarias e desenhos — Exposições do 
acervo do Margs (Praça da Alfândega), em 
suas pinacotecas 1 e 2. até 28 de fevereiro.

~ com
visitas guiadas durante a semana, às I5h.
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Sem título: bico de pena e lápis de cor. de Élcio Rossini 
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/V Museu de Arte do Rio Grande do 
lISul (Margs) expõe a partir de hoje 
Vmais uma coleção de obras de seu 
acervo, que poderá ser vista até o final 
de fevereiro, quando encerra também a 
mostra retrospectiva de quatro décadas 
da gravura no Estado, aberta em janei
ro. Nesta exposição paralela, o Margs 
exibe tapeçarias e desenhos, mas não 
apenas de artistas gaúchos. As peças de 
tapeçaria — arte na qual o Rio Grande 
do Sul se destaca como um dos princi
pais pólos — foram selecionadas pelas 
curadoras Ruth Bernardes e Flávia 
Bento.

A tecelagem surgiu na pré-história. E 
os exemplos mais antigos dessa prática, 
descobertos no túmulo de Tutmés IV 
(1420 antes de Cristo), estão no Museu 
do Cairo. Trata-se de uma peça confec
cionada com fundo de tecido e padrona-

Segundo Caderno
___________ _______ PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 1993

Tiras e Cordas Douradas: de Liciê Hunsche

Margs expõe tapeçarias e desenhos
As peças pertencem ao 
acervo do museu, de mais 
de md obras, entre 
esculturas, pinturas e 
arte sobre papel

Ameaça de Narciso: grafite e acrílico, de MUton Kuru

so. Autora de trabalhos inspirados basi
camente na flora e fauna nacionais, 
ela desenvolveu o chamado ponto brasi
leiro.

QUALIDADE — A exposição de dese
nhos reúne trabalhos em pastel, a lápis e 
tinta sobre papel — técnica que atinge o 
limite entre o desenho e a pintura. As 
obras são das décadas de 70 e 80. Foram 
selecionadas também por Ruth Bernar
des, que dividiu a curadoria com Mar
cos Roberto. Desenhos de Daniel Senise 
e Darei compõem a mostra ao lado de 
obras assinadas por gaúchos como Má
rio Rõhnelt, Wilson Cavalcanti. Fuhro, 
Liana Timm. Didonet, Pasquetti, Mil
ton Kurtz. Élcio Rossini e Clara Pe- 
chansky. autora da série O Menino Sem 
Rosto (de 1986), em que apresenta uma 
releitura de O Menino do Papagaio, de 
Portinari.

Exposições do patrimônio artístico 
do Margs vão ser realizadas durante 
todo o ano. “Um museu não se destaca 
pela quantidade de obras que possui, 
mas pela qualidade delas”, defende o 
coordenador de acervo, José Luiz Ama
ral. “Podemos ter menos peças que ou
tros museus nacionais, mas o Di Caval
canti que possuímos, por exemplo, é 
imprescindivebem qualquer retrospecti
va que alguém pretenda fazer da obra 
dele”.

•Somando esculturas, pinturas e arte 
sobre papel, o Margs acumula mais de 
mil peças. A maior parte são de artistas 
brasileiros — entre os quais, o próprio 
Di Cavalcanti. Portinari e Lasar Segall. 
Ao lado destes, mas em número bem 
menor, existem trabalhos de outros lati
no-americanos e alguma coisa de artis
tas europeus — como três gravuras da 
expressionista alemã Kate Kollwitz.

gens de tapeçaria em vermelho, amare
lo, azul, verde e marrom. Nos séculos 
XVIII e XIX. os tapetes não frequenta
vam o chão. Eram usados exclusiva
mente como forros de paredes e estofa
dos. Ainda hoje, a matéria-prima predo
minante é a lã. tramada à mão ou à 
máquina. Mas com o tempo, materiais 
como a palha e o bambu também ga
nharam expressão.

Na mostra realizada pelo Margs — 
que já sediou pelo menos dois eventos 
latino-americanos de arte têxtil nos 
anos 80 —, aparecem curiosidades co
mo a obra da artista gaúcha Liciê 
Hunsche, cujas tapeçarias são produzi
das com lã extraída de uma criação 
própria de ovelhas. Entre os outros gaú
chos presentes, estão Salomé Steimetz e 
Yedo Titze. E entre os nomes de fora do 
circuito do Rio Grande do Sul. apare- 
cem OS paulistas Nicola e Douchez. ™ r * ale „ „
rarticipa também a artista portuguesa de terças a domingos, das /Oh às I7h.

do Margs (Praça da Alfândega).
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• A TAPEÇARIA NO ACER

VO DO MARGS — A mos
tra A Tapeçaria no Acervo do 
Margs ocupa a Pinacoteca I 
do museu, de 2 até 28 de fe
vereiro, reunindo trabalhos 
assinados por Lieye Hunsche, 
Salomé Steimetz, Conccesa 
Colasso, Yedo Titze, Nicola 
Douchez, entre outros. O Rio 
Grande do Sul é um dos prin
cipais pólos no país da cha
mada tapeçaria erudita, feita 
em ateliê. Essa passagem do 
artesanato à condição de obra 
de arte já aparece, no século 
XVIII, quando Ekoult, um 
dos pintores do grupo holan
dês de Maurício de Nassau, 
prepara uma série de cartões 
da fauna e flora brasileira pa
ra serem transformados em 
tapeçaria pelo ateliê Des Gou- 
belins.

O Margs, que já sediou pe
lo menos dois eventos de 
grande porte em arte têxtil na 
década de 80, tem um acervo 
significativo nesta área com 
nomes locais e brasileiros co
mo Nicola Douchez, de pro
jeção internacional.
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Tapeçaria Acervo Margs/De- 
senhos Acervo Margs — Pi
nacotecas. Exposição com 
obras em tapeçaria de Lieye 
Hunsche, Salomé Steimetz, 
Conccesa Colasso, Arlinda 
Volpatò, Nicola Douchez, Ye- 
do Tize, Erica TUrk, entre ou
tros. E 22 desenhos contem
porâneos, de Senise, Rõhnelt, 
Claro, Cavalcanti, Milton 

-Kurtz, Cristina Coelho, Iran 
Moreira, Wladimirski, Roth 
Nicolaiewsky, Liana Timm, 
Alcione, Plínio, Fuhro, Wag
ner Dotto, Darei, Cristina Pa- 
risi, Pasquetti, Rxhansky, Di- 
donet e Houayech. De 1? a 
28/02.
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TAPEÇARIA — Na Pinacoteca I do 
Margs (Praça da Alfândega s/n°), 
mostra do acervo de tapeçaria, com 
trabalhos assinados por Lieye 
Hunsche, Salomé Steimetz, Conc- 
cessa Colasso, Yedo Titze e Nicola 
Douchez, entre outros, com sele
ção das curadoras Ruth Bernardes e

de terças a domingos, das lOh às

§ Jru»l:
9 » 19 *_ /.£2.
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Flávia Bento. Até 28 de fevereiro^ 
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Tapeçaria Acervo Margs/De- I 
senhos Acervo Margs — Pi- 
nacotecas. Exposição com 
obras em tapeçaria de Lieye 
Hunsche, Salomé Steimetz, 
Conccesa Colasso, Arlinda 
Volpatô, Nicola Douchez, Ye- 
do Tize, Erica TUrk, entre ou
tros. E 22 desenhos contem
porâneos, de Senise, Rõhnelt, 
Claro, Cavalcanti, Milton 
Kurtz, Cristina Coelho, Iran 
Moreira, Wladimirski, Roth 
Nicolaiewsky, Liana Timm, 
Alcione, Plínio, Fuhro, Wag
ner Dotto, Darei, Cristina Pa- 
risi, Pasquetti, Pfcchansky, Di- 
donet e Houayech. De 1? a 
28/02.
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ARTE SOBRE PAPEL: CONTEMPO 
RÂNEOS — Na Pinacoteca II do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°), exposição 
com várias possibilidades de uso do papel 
(tinta, pastel e gravação, entre outras). 
Desenhos realizados nas últimas décadas 
por artistas como Daniel Senise, Darei, 
Mário Ronhelt, Wilson Cavalcanti, Clara 
Pechansky, Liana Timm, Fuhro, Dido- 
net, Pasqúetti, Milton Kurtz e outros. 
Curadoria de Ruth Bernardes e Marcos 
Roberto. Até 28 de fevereiro, de terças a 
domingos das lOh às 17h.
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Genaro Joner-Banco de Dados/ZH

Ameaça de Narciso, de Milton Kurtz, está na mostra de arte do Margs

ARTE SOBRE PAPEL: CONTEMPO 
RÂNEOS — Na Pinacoteca II do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), exposição com 
várias possibilidades de uso do papel (tin
ta, pastel e gravação, entre outras). Dese
nhos realizados nas últimas décadas por 
artistas como Daniel Senise, Darei, Mário 
Ronhelt, Wilson Cavalcanti, Clara Pe- 
chansky, Liana Timm, Fuhro, Didonet, 
Pasquetti, Milton Kurtz e outros. Cura
doria de Ruth Bernardes e Marcos Rober
to. Até 28 de fevereiro, de terças a domin
gos das lOh às 17h.
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