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Extensão MARGS

"Comunicação MARGS" <comunicacao.margs@terra.com.br>
<extensao.margs@terra.com.br>
terça-feira, 3 de abril de 2007 12:38
DIAS 10 E 12: MARGS ABRE DUAS MOSTRAS

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu tíe Arte óú Rió Grande- do 5 u! Ado MaiágoH

MARGS ABRE DUAS MOSTRAS NO ÍNICÍO DE ABRIL

DIA10, 19H: 20 ANOS DE LITOGRAFIA, DE MÍRIAM TOLPOLAR 
DIA 12, 19H: TERRA, DO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS DE CAXIAS DO SUL

O MARGS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado da 
Cultura abrem duas mostras no começo de abril. No dia 10, às 19h, inaugura a exposição 20 
Anos de Litografia, de Miriam Tolpolar. A individual apresenta uma retrospectiva da carreira da 
artista, abordando diferentes épocas e temáticas. No dia 12, também às 19h, acontece a 
abertura da mostra Terra, do Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul (NAVI). A coletiva 
apresenta o resultado do projeto Processos Pictóricos, realizado pelo grupo. As mostras podem 
ser vistas de terça a domingo, das 10h às 19h, com entrada franca.

20 Anos de Litografia, de Miriam Tolpolar- Salas Negras
A mostra apresenta litografias em papel e seda branca concebidas pela artista porto-alegrense 

entre 1986 a 2006. A exposição, formada por fragmentos de séries já expostas, traça um panorama 
cronológico da produção de Miriam apresentando obras de períodos distintos que dialogam entre si, 
seja em função das temáticas - a metamorfose, a mitologia, a memória e a lembrança, entre outras -, 
seja por meio dos formatos das gravuras - que vão de uma noção mais intímista até a ocupação de um 
suporte ampliado. Nas décadas de 80 e 90, a artista apresentou as séries Mitologias e A Solidão do 
Homem-Gato, repletas de cores vivas como vermelho, verde, rosa e laranja. Entre 90 e 2000, Miriam 
apresentou as mostras Crimes e Retratos, Corpo e Alma e Monolitos, nas quais iniciou sua pesquisa 
sobre a ampliação do suporte e das fronteiras da gravura sobre tecido. Nos últimos anos, as obras 
apresentam diálogos com a própria gravura enquanto linguagem, e também com a memória em função 
da série Meus Mortos, Meus Vivos. Na abertura da mostra, será lançado o site 
www.miriamtolpolar.com, contendo textos críticos de Armindo Trevisan, Danúbio Gonçalves, Mônica 
Zielinsky, Sandra Rey e Paulo Gomes, além do currículo e amostragem abrangente da produção da 
artista.

Miriam Tolpolar é mestre em Poéticas Visuais pelo Instituto de Artes da UFRGS e Professora 
de Litografia do Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A partir de 1985 vem participando 
de Salões de Arte, exposições coletivas e Bienais de Gravura no Brasil e exterior. A artista participou 
do 11° Mini Print Internacional de Cadaqués, na Espanha, em 1991. Em 1984, Miriam ganhou o 
primeiro prêmio na categoria pintura no XIV Salão do Jovem Artista.
Abertura: 10 de abril, às 19h
Visitação: de 11 de abril a 6 de maio, de terças a domingos, das 10h às 19h.
Entrada franca

Terra, do Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul - Galeria Iberê Camargo
A exposição Terra é resultado do projeto Processos Pictóricos, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em pintura, especialmente os relacionados com pigmentos 
terrosos e suas possibilidades pictóricas. A exposição consiste em um painel formado por placas de 
MDF de dimensões diversas, elaborado com pigmentos terrosos, e mais 20 suportes no mesmo 
material que mostram o resultado da pesquisa de cores, desde as mais claras até o preto, obtido com
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a queima de sementes de uva. A exposição também inclui placas de acrílico que suportam as terras in 
natura, mostrando sua origem. Os pigmentos terrosos foram colhidos na região de Caxias do Sul, após 
um processo que inclui lavagem, decantação e secagem, no qual as terras de barranco são moídas e 
preparadas para resultarem tonalidades e texturas diversas. O resultado trouxe cores inusitadas, 
conferindo identidade e autenticidade à obra e transformando a palheta de cores. Com a técnica, foram 
obtidas 43 diferentes tonalidades, que vão do preto ao bege, passando pelos tons marrons, 
avermelhados, ferrugem, ocre, verde e amarelo.

O projeto vem sendo desenvolvido no Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul desde 2004, 
sob a coordenação da artista plástica Odete Garbin. A mostra coletiva foi concebida por 14 artistas 
pertencentes ao NAVI.
Abertura: 12 de abril, às 19h
Visitação: de 13 a 29 de abril, de terças a domingos, das 10h às 19h.
Entrada franca

As artistas de ambas as mostras estão disponíveis para entrevistas. Agendamento junto 
ao Núcleo de Comunicação do MARGS. Imagens em alta resolução estão disponíveis para 
download na seção imprensa>imagens do site www.margs.org.br.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao.margs@terra.com.br
www.margs.org.br
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Núcleo de Caxias do Sul mostra obras no Margs
Ganha abertura hoje, a partir das 19h, na Galeria Iberê Camar

go do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, 
s/n°), a exposição “Terra”, do Núcleo de Artes Visuais de Caxias do 
Sul, que tem coordenação da artista plástica Odete Garbin. A 
mostra é resultado do projeto “Processos pictóricos", que objetiva o 
desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em pintura, especial
mente os relacionados com pigmentos terrosos e suas possibili
dades pictóricas. A exposição traz um painel formado por placas de 
MDF de dimensões diversas, elaborado com pigmentos terrosos, e 
mais 20 suportes no mesmo material. Os pigmentos foram colhi
dos na região de Caxias do Sul, após um processo que inclui 
lavagem, decantação e secagem, no qual as terras de barranco são 
moídas e preparadas para resultarem em tonalidades e texturas di
versas. A mostra poderá ser visitada, no local, até 29 de abril, de ___________________________
terças a domingos, sempre das lOh às 19h, e com entrada franca. Placas de MDF recebem pigmentos terrosos
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As cores da terra
Margs inaugura hoje, às 19h, no se
gundo andar do prédio, na Praça da 
Alfândega, em Porto Alegre, a expo

sição Terra. Concebida coletivamente por 14 
artistas ligados ao Núcleo de Artes Visuais 
de Caxias do Sul, Terra investiga a possibili
dade da pintura com pigmentos terrosos. 
Combina um grande painel na parede com 
porções de terra suspensas quase rente ao 
chão, sobre placas de acrílico. Diferentes to-

0

nalidades, 43 no total, foram obtidas após 
um processo que inclui lavagem, decanta- ' £ .
ção, secagem e mistura com sementes de 
uva queimadas. A mostra fica em cartaz até 
29 de abril e tem entrada franca.
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Pesquisa de cores no Margs
Um projeto do Núcleo 

de Artes Visuais de 
Caxias do Sul (Navi) 
ganha o espaço da 
Galeria Iberê Camargo 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n°), a partir 
das 19h de hoje. Terra, 
resultado do programa 
Processos Pictóricos, 
tem como objetivo 
o desenvolvimento 
de trabalhos de

a domingos, das lOh às 
19h.

A série também inclui 
placas de acrílico que 
suportam as terras in 
natura. Os pigmentos 
terrosos foram colhidos 
na região de Caxias do 
Sul, após um processo 
de lavagem, decantação 
e secagem, no qual 
a terra foi moída e 
preparada para chegar 
a tonalidades e texturas 
diversas - no final, 
o que se tem é uma 
palheta multicolorida 
(com a técnica utilizada, 
foram alcançadas 43 
tonalidades, passando 
pelos tons marrons, 
avermelhados, 
ferrugem, ocre, verde 
e amarelo). O projeto 
- concebido por 14 
artistas plásticos - é 
desenvolvido pelo Navi 
desde 2004, sob a

uva. A visitação acontece coordenação da artista 
até 29 de abril, de terças plástica Odete Garbin.

j

pesquisa em pintura, 
especialmente os 
relacionados com 
pigmentos terrosos. A 
exposição é constituída 
por um painel 
formado por placas de 
MDF, elaborado com 
pigmentos terrosos, e 
mais 20 suportes no 
mesmo material, que 
mostram a pesquisa 
de cores obtida com a 
queima de sementes de

I
§
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Programa desenvolvido em Caxias do Sul será inaugurado
*k " f ^ Y:V
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Margs revisita produção de artista
20 anos de litografia , da artista plástica MiriamTolpolar, é uma das mostras em cartaz no museu

T Tm P^orama cronológico da produção de Mi- Essa comunicação entre as obras se dá em virtu- gos com a própria
nam loipolar e a proposta da exposição “20 de dos temas - a metamorfose, a mitologia, a me- gravura enquanto

anos de litografia , que ocupa as Salas Negras do mória e a lembrança - ou por meio dos formatos, linguagem e tam- I*
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). A que vão de uma noção mais intimista até a ocupa- bém com a memó- »
individual apresenta uma retrospectiva da carrei- ção de um suporte ampliado. Nas décadas de 80 ria, em função da L
ra da artista, abordando diferentes épocas e te- e 90, a artista apresentou “Mitologias" e "A soli- série “Meus mortos r*1
maticas. Ela pode ser conferida na instituição que dão do homem-gato”, repletas de cores vivas, co- meus vivos”. Uma 'jJ*m
tica na Praça da Alfandega, ate 6 de maio, sempre mo vermelho, verde, rosa e laranja. Entre os anos amostragem abran-
de je[ças a domingos, das lOh às 19h. 90 e 2000, seguiram-se as mostras “Crimes e re- gente da carreira da mm

utograiias em papel e seda branca produzidas tratos", “Corpo e alma" e “Monolitos", nas quais gravurista pode ser Jdj
entie 1986 e 2006 são o foco da mostra, formada iniciou sua pesquisa sobre a ampliação do supor- acessada no site J
por fragmentos de series já expostas, representa- te e das fronteiras da gravura sobre tecido. www. miriamtolpo-
ti\os de pei iodos distintos, que dialogam entre si. Nos últimos anos, as obras apresentam diálo- lar.com,
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tém textos críticos 
de Armindo Trevi-

FOTOS SILVIA RICHTER/DIVULGAÇÃO/CP umM,..

san, Danúbio Gon- ........ ,------
çalves, Mònica Zie- Artista Minam Tolpolar
linsky, Sandra Rey e Paulo Gomes.

Natural de Porto Alegre, Miriam Tolpolar é 
mestre em Poéticas Visuais pelo Instituto de Artes 
da Ufrgs e professora de litografia do Atelier Livre 
da Prefeitura Municipal. Desde 1982, a artista 
plástica vem participando de salões de arte, cole
tivas e bienais de gravura tanto no Brasil como no 
exterior, sendo a sua obra incluída no acervo de 
inúmeros museus do país. Em 1984, ganhou o 
primeiro prêmio na categoria Pintura no XIV Sa
lão do Jovem Artista, que deu lugar a vários ou
tros, como o Salão de Arte de Montenegro (1988), 
que venceu na categoria Gravura, e o Salão Fun- 
darte de Gravura (1993). No ano de 1991, partici
pou do 11‘ Mini Print Internacional de Cádaques 
(Espanha).Obra que integra a retrospectiva Forte colorido marca a série ‘A solidão do homem-gato

Cores inusitadas surgem sobre placas de MDF
Outra mostra em cartaz no local é ‘Terra", do Núcleo

NAVI MARGS/DIVULGAÇÃO/CP
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, . , - região, percorrendo 3 Roto do Sol 3té chegor Torres. Após i;#
de Artes Visuais de Caxias do Sul (Navi), resultante do colhidos, os pigmentos terrosos passaram por um proces-
projeto Processos Pictóricos, que visa desenvolver traba- so que incluiu lavagem, decantação e secagem, no qual as
ihos de pesquisa em pintura. Desenvolvido desde 2004. terras foram moídas e preparadas para desenvolverem to- fppj
sob a coordenação da artista plástica Odete Garbin, é vol- nalidades e texturas diversas. Quando sobrou apenas o 1
tado para os pigmentos terrosos, com suas inúmeras pos- pigmento natural, colocaram aglutinante à base de água e f
sfoflidades pictóricas, sendo viabilizado através do Fundo fizeram a tinta. “A característica principal é a ausência de

kt Lí!fu,ra: mu™clPio serrano. autoria, é um projeto coletivo, desde a sua origem", diz
Na Galeria Ibere Camargo, do Margs. mais de vinte pe- Mara, que é uma das participantes da coletiva, 

quenas obras em MDF compõem um enorme painel de Ana Maria Vergamini. Fernanda Garbin Comandulli, •
8,4m x 2m, no mesmo material, com estudos de cor. Nele, Jane Macagnan, Lourdes Slomp, Margarete Slomp dos
pode-se observar desde as tonalidades mais claras até o Santos, Maria João de Azevedo, Marlene Dalla Palma,
preto - obtido com a queima das sementes de uva - com Neuza Bocchese, Neuza Zini, Odete Rossato Garbin. Odil-
efeitos, muitas vezes, inusitados. Com a técnica, foram za Michelon, Saura Maschio e Vera Martini são os outros
obtidos 43 diferentes tons, que vão do preto ao bege, pas- nomes que integram a exposição, que segue até 29 de
sando pelos matizes do marrom, avermelhados, ferrugem, abril. Todas fazem parte do NAVI, que surgiu em 1988, de
ocre, verde e amarelo. Também podem ser vistas placas forma independente e sem fins lucrativos, reunindo artis-
de acrílico que abrigam o pigmento puro, em sua origem, tas de Caxias do Sul e arredores, visando fomentar as ar-
no (ormato de torroes, antes de serem lavados. tes plásticas e visuais. No próximo sábado, às 15h, os tor-

Quatorze artistas pertencentes ao NAVI compõem a reões do Margs sediarão a oficina “Experiência com pig- 
coletiva. Segundo a presidente da entidade, Mara de Car- mentos terrosos”, para crianças de 7 a 14 anos, cujas ins- 
h Santos, elas foram em busca das terras de barranco da crições podem ser feitas pelo fone (51) 3221 -3545.

m

Pigmentos terrosos são a base da


