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•Projeto Presença - Sagüáo Nobre.Apresentação 
de obras das artistas Lenir de Miranda e Gisela
Waegte, de 1 5.06 a 04.07.

SECRETARIA DE'.EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 
i-ÍUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL DO SUL 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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LENIR DE MIRANDA já trabalhou com pintura, 
desenho, xerox, vídeo e instalação. Sua obra Alvo Deserto 
(1991), feita em técnica mista, pode ser vista no sagüão do 
MARGSapartirdodia 15 de junho. Lenir, 48 anos, mora em 
Pelotas e leciona na UFPEL. Com graduação em pintura e 
comunicação, a artista dedicou-se a vários cursos de 
especialização, 4^ Entre eles, história da
arte na UFPEL e artes -
plásticas, teoria 
PUC. Lenir 
pou do 
mail-art em 
depois 
a Ingla- 
Bé.gica^^ como professorae artista 
vi dada da School of Art and Design. Junto com 
de Lenir de Miranda, está o trabalho de Gisela Waegte, que 
participou no mês passado da coletiva Repetere no Solar dos 
Câmara. Gisela, 38 anos, é paulista e vive em Porto Alegre. 
Formou-se em arquitetura pela Mackenzie e, na área de artes, 
trabalhou sob a orientação de Karin Lambrecht e Heloísa 
Schneiders de 84 a 86. No ano passado, ela participou de 
coletivas importantes como Superfície Pictórica, 360° 
Pintura Agora e Arte Contemporânea - Destaques do Sul. 
Seu trabalho apresenta uma trama em arame, onde são 
colados papéis finos que adquirem resistência. O Projeto 
Presença fica em cartaz até o dia 4 de julho com Lenir 
deiMirandae GISELA WAETGE


