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EXPOSIÇÃO
Intemporalidades
de Marta 

Loguercio.
tais. As plantas são pressionadas 
entre duas folhas de papel, deixan
do impressas suas formas e cores 
através dos pigmentos da seiva.

Margs inaugura hoje, às 19h 
U mostra “Uma Certa Intempo- 
ralidade” (foto), de Marta Loguer
cio. A exposição apresenta um con
junto de trabalhos bidimensionais 
que podem ser divididos em dois 
grupos: uma parte das obras é feita 
em resina e tinta acrílica sobre telas 
estruturadas em chassis, e o restan
te do acervo é constituído por ^ ^ Mé 5 de agosto 
obras que a artista denomina como Jntk; Salas Negras do Margs (Praça da

Alfândega s/n-)
Entrada franca

a

Serviço I
O que: Exposição “Uma Certa 
Intemporalidade”, de Marta Loguercio 
Quando: Inauguração hoje, às 19h. 
Visitação: de terças a domingos, das lOh

intermediações.
Entre os espaços, encontram-se 

os trabalhos realizados com vege- ■'•V. Isl '
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♦ É hoje a partir das 19h a 
abertura da exposição Uma 
Certa Intemporalidade, de 
Marta Loguercio. O coquetel 
da vernissage será nas Salas 
Negras no Margs. A mostra 

ser visitada até o dia
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A diversidade das artes plásticas
Sllill SS EÉfiw^Mmmrnconjunto de traba- lOh às 19h. 

lhos bidimensio-
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nais: uns feitos em quinta, às 19h, Irma flf
K. resina e tinta acrí- Koliver apresenta H
W' Uca sobre telas es- “Gritos da terra”, na ™
m futuradas em Garagem de Arte St. i
M, chassis e outros, (Luciana de Abreu, j

denora.inados in- 450). A nova série dê rftKX f7** ^
Jemittlta5068 rom telas marca os 25 Irma Koliver apresenta telas na Garagem de Arte St 

r ^agens produz, anos de carreira da artista, fonnada Seu traço forte e e^re^níta apli-
das a partir de em Sociologia. Sào 15 trabalhos, de ca-se a figuras sem identidtdJ Í2
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Marta Loguércio exibe trabalhos no Margs nesta quinta
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Bidimensional
Marta Loguércio abre amanhã, 

no Margs, sua exposição Uma Certa 
Intemporalidade. A mostra apresenta 
um conjunto de trabalhos bidimensionais 
que podem ser divididos em dois grupos: 
uma parte das obras é feita em resina 
e tinta acrílica sobre telas estruturadas 
em chassis, e o restante do conjunto 
é constituído por obras que a artista 
denomina como intermediações. A 
exposição fica em cartaz até o dia 5 de 
agosto, nas Salas Negras do museu.
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Trabalhos em dois grupos
Uma Certa Intemporalidade, série de em dois grupos: em um, as peças são fei- 

obras de Marta Loguercio, entra em ex- tas em resina e tinta acrílica, sobre telas 
posição às 19h de hoje, nas Salas Negras estruturadas em chassis; no outro, estão 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul o que se denominou de intermediações, 
Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9), ou seja, imagens produzidas a partir de 
A mostra, em cartaz até 5 de agosto, uma matriz que se interpõe entre a mão 
de terças a domingos, das lOh às 19h, da artista plástica e o trabalho, gerando 
apresenta um conjunto de trabalhos litografias, obras digitais e bordados 
bidimensionais que podem ser divididos executados eletronicamente (depois tra

balhados com tinta acrílica) 
e as imagens criadas a partir 
de matrizes pré-existentes. 
São recorrentes figuras ge
ométricas, formas vegetais, 
moradas, capelas e símbolos 
de culturas distintas e, entre 
as intermediações, material 
realizado com vegetais.

Um das obras de Marta 
Loguercio que entram 
em cartaz no Margs
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Bordados de Marta Loguércio são executados por programa de computador

Os diferentes tempos 

de Marta Loguércio
Exposição está em cartaz nas Salas Negras

Artista que trabalha muito A partir de um desenho feito em 
mas pouco mostra o que pro- uma folha de papel e transferido 
duz, Marta Loguércio apresenta para o computador, a máquina, a 
a exposição Uma Certa Ititem- partir de um programa, executa em 
poraltdade nas Salas Negras do pouco tempo os detalhados borda- 
Margs, em Porto Alegre.

Desde 1995, ela não tinha uma 
individual na capital gaúcha.

dos. Também aí, observa Marta, há 
um redimensionamento do tempo:

- O bordado acompanha a Histó
ria da Arte desde o seu início, mas 

naugurada na semana passa- sempre teve a ver com lentidão e 
da, a mostra segue em cartaz recolhimento, 
até 5 de agosto. Reúne cinco Outra novidade presente nesta 
séries distintas de trabalhos, mostra são as monotipias. Marta 
em diferentes linguagens e di- esmaga folhas, flores e frutos en- 

ferentes suportes: pintura, litogra- tre duas folhas papel, imprimindo 
tia, bordado eletromco, fotografia manchas sobre o branco, 
e monotipia. A aproximá-las, na - A seiva serve como tinta - su- 
mterpretação da própria Marta, es- blinha a artista, 
tariam algumas figuras recorrentes É ela novamente que aponta para 
do seu repertório (formas geomé- outro traço a unificar seus diferen- 
tricas, formas orgânicas, signos, tes universos de imagens: 
elementos que evocam casas ou ca- - Há sempre um meio interme- 
pelas) e uma certa marca temporal, diário entre a minha mão 

- A questão do tempo junta tudo seria o trabalho, 
isso. Nosso drama maior é a finitu- 
de - comenta a autora.

e o que

Esse meio ora é a pedra (na li- 
tografia), ora o computador, ora a 

Conhecida pelo trabalho em pin- câmera fotográfica. Em comum, o 
tura e litografia, ex-aluna de Vasco desejo de experimentação.
Prado e Danúbio Gonçalves, a ar- A mostra, sempre com entrada 
tista de 61 anos pela primeira vez franca, pode ser visitada de terças 
mostra seus bordados eletrônicos, a domingos, das lOh às 19h.
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Loguércio expõe no Margs
“Uma certa intemporalidade” é a exposição de Marta 

Loguércio em cartaz nas Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°), até 5 de agosto. São obras bidimen
sionais, com figuras geométricas, formas vegetais, 
moradas, capelas e símbolos de culturas distintas.


