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• Arte sobre Papel, Pequenos Formatos - Salas 
Negras. Coletiva de 15 artistas que itincrou pelo 
interior do Estado, dentro do projeto Ver o Rio 
Grande. Todos os artistas utilizam o papel como 
suporte. Entre eles, Milton Kurtz, Mário 
Ròhnelt, Anete Abarno, Anico Herskovirz. 
Wladimirsky, Ma Lúcia Cattani e Lenir de 
Miranda. De 08.06 a 27.06.
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20 — DOMINGO, 6 de junho de 1993 VARIEDADES CORREIO DO POVO

Artes FOTOS DMJLGACÃO/CPs f) ITINERANTE— A mostra de arte 
sobre o papel chega ao Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul após 
ser vista em quatro cidades do 
interior: Santa Cruz, Cachoeira 
do Sul, Ijuí e Pelotas, Em julho 
será a vez da gravura ser mos
trada para o público gaúcho. In
cluindo textos didáticos, a pro
posta dos organizadores é "levar 
o museu para fora de suas pró
prias salas". Trabalho semelhan
te ê feito pela Associação dos Ami
gos do Margs que está lançando 
a terceira edição de seu jornal 
mensal distribuído gratuitamen- 
te. Nas quatro páginas da publi
cação, o leitor encontra informa
ções sobre projetos, mostras e ar
tistas que têm seus trabalhos 
abrigados pelo Margs. Textos e 
artigos contribuem para a infor
mação dos freqüentadores das sa- 
as do museu. Também está no 

. ornai, o calendário de junho com 
palestras, exposições, debates e 
apresentações do Margs.

Papel como superfície à arfe i>

Carlos Alberto Santos„ , . . , ... . , „ Wladimirsky, Nilza Haertel, Maria Lúcia Cat-
|\Auton Kurtz urnir de Miranda, Anete Abar- tani, Anico Herscovitz, Regina Ohlweiler, Al- 
lVl.no, Mario Ròhnelt, Antônio Frantz, Carlos fredo Nicolaiewsky, Brito Velho, Eduardo Haes-

baert, Elaine Tedesco e Marilice Co- 
rona criam sua arte em diferentes 
técnicas e temáticas. 0 que lhes é
comum foi reunido na "Mostra Iti- , __________________ .

;s nerante Arte Sobre Papel". A idéia Acrílico com a marca de Milton Kurtz 
c dar ao público uma mostra de pro- que tanto utilizaram o papel para seus trabalhos 

M duções destacadas nos anos 80 que como derivaram para as telas, esculturas ou ou- 
MÊ utilizaram o papel como superfície. A tras técnicas. "Por vezes, é mais barato começar 
v -fq abertura é terça-feira, no Margs. criando sobre o papel", afirma. 
rH a 9 curador desta mostra, José Luiz O curador reconhece que no Brasil existe 
wH do Amaral, cita a criação do Clube de certo preconceito quanto a esta superfície,
SSa Gravura nos anos 50, formado por contra-argumenta citando resistência e 
|g§ u!?s Scliar’ Vasco Prado e Danú- quase imortalidade de obras e textos feitos em 
PB ^I0 GonÇalves’ como um impulsiona- papel. Por aqui, as artes gráficas é que impulsio- 
áfj dor nacional da arte gaúcha sobre o naram os experimentos criativos sobre este su- 

papel. O "boom", entretanto, se deu porte: primeiro foram as oficinas litográficas dos 
no penodo de 75 a 85. Amaral cita irmãos Weingàrtner. Hoje a criatividade é múlti- 
nomes consagrados e novos artistas pia em técnicas e motivos. O papel suporta todas.
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Desenho assinado por Mário Rõhnelt
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ARTE SOBRÉ PAPEL — Itinerante que percor
reu o interior do Estado chega a Porto Alegre, às 
19h, nas Salas Negras do Margs (Praça da Al
fândega). Quinze artistas estão reunidos.
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AKit suuKfc PAPEL - Nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Alflande- 
ga s/n°). Reunião de trabalhos de 15 
artistas que se destacaram nos anos 80 
e outros iniciantes. O objetivo desta 
mostra itinerante é apresentar as pos
sibilidades do papel como suporte. Vi
sitas de terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 27 de junho.
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ARTE SOBRE PAPEL — Coletiva de 15 
artistas gaúchos nas Salas Negras do Marqs. 
Até 27 de junho.
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□ O Margs realiza nas Salas Ne
gras a exposição Arte Sobre Papel, 
reunindo 15 artistas que se desta
caram nos anos 80 e outros inician
tes. A mostra itinerante apresenta 
as possibilidades do papel como su
porte. Estão expostos trabalhos de 
Alfredo Nicolaiewsky, Anete Abar- 
no, Anico Herscovitz, Antônio 
Frantz, Britto Velho, Carlos Wladi- 
mirsky, Eduardo Haesbert, Elaine 
Tedesco, Lenir de Miranda, Marilice 
Corona, Mário Rõhnelt, Milton 
Kurtz, Maria Lúcia Cattani, Nilza 
Haertel e Regina Ohlweiler. Visitas 
de terça a domingo, das lOh às 17h. 
Até 27 de junho.
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ITINERANTE DE ARTE 
SOBRE PAPEL — O Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
apresenta, nas Salas Negras,’ 
coletiva de arte sobre papel, 
reunindo 15 artistas que se 
destacaram nos anos 80 e al
guns mais jovens que já cha
mam a atenção da crítica e do 
público.

Arte sobre Papel fica em 
exposição de 8 até 27 de junho 
nas Salas Negras do Margs. O 
Margs fica na Praça da Alfân
dega, s/n?. Horário de visita
ção: de terças a domingos, das 
10 às 17 horas. Abertura dia 
8, às 19 horas. Informações 
adicionais, fones 227.2311 e 
221.8456, ramal 29.


