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A reconstrução do planeta
A artista plástica Ena Lautert abre, às 19h desta sexta, 
na Galeria João Fahrion e nas salas Pedro Weingàrtner 

e Ângelo Guido do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9), a mostra 

Reconstruções. A exposição é formada por uma instalação, 
desenhos em nanquim e dez fotografias em preto e branco 

sobre trabalhos de artistas convidados, em cartaz até 5 
de agosto, de terças a domingos, das lOh às 19h. Além 

das peças, há espaço para ação educativa e consulta ao 
novo site de Ena. Na instalação, que utiliza grafite e papel 

machê na criação de 83 “pedras” (uma para cada ano de
vida da artista 

0 plástica), a visão 
8 de conjunto
a revela uma
~ atitude crítica 
§ em relação à 

preocupação 
ecológica que 

envolve o 
planeta, que foi 

sempre uma 
constante na 
trajetória da 

criadora de 
Reconstruções.
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A Ena Lautert ocupa 

1 Galeria João 
l Fahrion e duas 
* salas do Margs
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LETÍCIA REMIÃO/DIVULGAÇÃO/CP

‘Reconstruções’, de Ena Lautert
O Mares apresenta, a partir de hoje, sitaçáo de terça a domingo, das lOh as ^ 

às 19h, a mostra “Reconstruções”, de 19h, com entrada franca. V
Ena Lautert. A exposição é formada por São 20 desenhos em nanquim e „ 
uma instalação, desenhos e dez foto- uma instalação da artista que trabalha , 
grafias em preto e branco sobre traba- com o grafite e o papel mache na cna- 
lhos de artistas convidados, e conta ção de “pedras , objeto da sua pesquisa 
ainda com espaço para ação educativa atual. A visão em conjunto das obras 
e consulta ao novo site da artista. A revela uma atitude cntica em relaçao a 
mostra fica em cartaz até o dia 5 de preocupação ecologica que envolve o 
agosto na Galeria João Fahrion e Salas planeta e sempre foi uma constante ao 
Pedro Weingãrtner e Ângelo Guido. Vi- longo do trabalho de Ena.
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Mostra vai até dia 5 de agosto
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As muitas pedras dos artistas
“Reconstruções”, de Ena Lautert, “pedras”, uma para cada ano de sua 

será inaugurada nesta sexta, às vida. Ela parte da idéia de que a ta- 
19h, no Margs (Praça da Alfândega, refa de reconstrução do ambiente 
s/n°). A Galeria João Fahrion e salas natural e cultural do homem requer

LETICIA REMIÃO / DIVULGAÇÃO / CP esforÇO COletiVO.
Nove artistas fo- 

/ ram convidados para
âi i| compartilhar a mos-
Jtj I ||. ü tra com suas “Pe‘

dras”. André Venzon; 
Á Cylene Dallegrave;
m Denise Haesbaert;
» Frantz; Letícia Re-
% mião; Lorena Stei-

junto das obras re- J ner: Neca sParta:
vela uma atitude Rosana Almendares:
critica em relação à e Solan£e Caldas,
preocupação ecoló- Eles criaram novas
gica que envolve o instalações, desde
planeta e sempre foi Trabalho de Ena Lautert no Margs situações de ateliê
uma constante ao longo do trabalho até os ambientes urbanos, registra- 
de Ena. A paisagem de pedras suge- das em imagens em preto e branco 
re um mundo fragmentado ou mes- pela fotógrafa Letícia Remião. Visita- 

outro mundo. A artista vai ção até o dia 5 de agosto, de terças a 
dispor na Galeria João Fahrion 83 domingos, das lOh às 19h.

Pedro Weingãrtner e 
Ângelo Guido abri
gam a exposição for
mada por uma ins
talação, desenhos e 
dez fotografias em 
preto e branco sobre 
trabalhos de artistas 
convidados.

A visão em con-

mo um
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GRE1CE ANTES, SAUL DUQUE e ZECA PACHECO foram à exposição de Ena Três gerações: BENTO, ROBERTO e a talentosa ENA LAUTERT no Margs


