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Gladys Geyer leva trabalhos ao Margs

T)intiiras e desenhos de Gladys Geyer ocu- 
JT pam, a partir das 19h de hoje, as Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n°). 
Trinta obras -10 desenhos e 20 pinturas - re
alizadas desde 1995 e sob curadoria do artista 
plástico Frantz podem ser vistas no local, em 
horário de visitação de terças a domingos, das 
lOh às 19h, até 10 de junho. De acordo com o 
curador, o trabalho de Gladys Geyer guarda 
algumas particularidades, como o aspecto de 
gravura, que é visível em suas pinturas, nas 
quais o suporte é vincado e preenchido com 
diferentes tons metálicos. Apesar de mante
rem a superfície lisa, as obras promovem a 
sensação de relevo, com textura ora áspera, 
ora aveludada. Gladys Geyer dedica-se ao 
desenho e à pintura há 30 anos, depois de se 
trabalhar 14 anos com porcelana.
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Gladys: formas diversas estão nas obras
Pinturas e desenhos 

exibem grafismos
A mostra de Gladys Geyer será 

inaugurada hoje, às 19h, na Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfânde
ga, s/nü). São 30 obras concebidas a 
partir de 1995, dez desenhos e 20 
pinturas em médio formato, em tons 
de grafite, ouro e prata. O trabalho 
de Gladys guarda algumas particu
laridades, como o aspecto de gravu
ra que é visível em suas pinturas, 
nas quais o suporte é vincado e pre
enchido com diferentes tons metáli
cos. Apesar da superfície lisa, as 
obras promovem a sensação de rele
vo, com textura ora áspera, ora ave
ludada. Visitação até 10 de junho.


