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i-ÍUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL DO SUL
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇãO E PESQUISA

• Arte Têxtil - Galeria 1. Coletiva de 15 artistas 
que trabalham com tecidos, distribuídos em 3 .
módulos: tecido estampado por artistas da 
Universidade de Santa Maria, tecido feito em 
tear manual e tecido pintado. Os curadores são 
MiltonCouto, Joana de Azevedo Moura, Evelise 
Anicet e Marília Herter. Estão previstas as 
seguintes palestras: no dia 9, tecido em tear 
manual; no dia 18, tecido estampado; e no dia 
30, tecido pintado; sempre às I5h, no torreão. 
Um desfile em prol do MARGSe Liga Feminina 
de Combate ao Câncer, com a participação das 
candidatas a Glamour Girl 93, está marcado 
para o dia 19, às 17h, na Pinacoteca.
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seus resultados no suporte têx
til para o segmento industrial.

ARTE TÊXTIL — O Núcleo 
de Pesquisa Têxtil apresenta, 
na galeria 1 do Margs, a expo
sição Arte Têxtil, a partir de 
3 de junho.

Dividida em três módulos, 
a mostra apresenta tendências 
do trabalho em arte na área 
industrial, de alta-costura e do 
tecido como um objeto. A cu
radoria é de Milton Couto, 
Joana Moura, Evelise Anicet 
e Marília Herter. O núcleo de 
pesquisa surgiu a partir da Fe- 
ninver do ano passado, quan
do os artistas apresentaram

Dia 18/06 — tecido estam
pado.

Dia 30/06 — tecido pinta
do.

As palestras são às 17 ho
ras, no torreão do Margs. No 
dia 19, às 17 horas, está mar
cado um desfile em prol do 
Margs e da Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, com as 
candidatas a Glamour 1993. 
Como curiosidade da exposi
ção, haverá demonstrações em 
tear e vestidos antigos da dé
cada de 50.

so com a moda. A peça é úni
ca, geralmente aproveitada na 

partem de linhas ditadas pela alta-costura, e serve como ten- 
mod» internacional. dência para a produção em sé-

No segundo segmento, cha- rie.
mado tecido estão os artistas 
Stela Gazzaneo, Maria As
sunta Ferrugem, Darlene

manual a partir de fios natu
rais como a lã. No módulo te- 

No primeiro módulo, estão cido pintado, o trabalho tam- 
os tecidos estampados por ar- bém é feito com algodão, se- 
tistas da Universidade de San- da e lã, e reúne Vera Martini. 
ta Maria. Participam Renilda Genoveva Finkler, Ignês Mot- 
Minuzzi, Rosane Zolin, Ana tin, Lúcia Isaia e Evelise Ani- 
Lúcia Oliveira, Angélica Neu- cet (coordenação). Nestes dois 
maier e Lusa Aquistapasse. Os módulos, não há compromis- 
trabalhos são ligados direta
mente ao setor industrial e

A exposição abre no dia 3, 
na galeria I do Margs, e fica 
em cartaz até 4 de julho. A 

Lins, Marília Herter e Joana programação paralela é a se- 
Azevedo Moura (coordena- guinte: 9/6 — palestra tecido- 
ção). O tecido é feito em tear tecido.
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• Cotifira o calendário na página 4.

proporção de objeto. A 
mostra terá ainda desfile, 
palestras, roupas antigas i 
instrumentos de trabalho.

e outras técnicas. No desenho, Anete 
Abarno propõe um tratamento 
exclusivamente gráfico, enquanto 
Mário Rõhnelt mistura elementos 
pictóricos num jogo de super
posições. Antônio Frantz mostra 
papel saturado por pigmento azul e 
Carlos Wladimirsky mexe com 
solventes e pigmentos, transfor
mando o desenho em parte da própria 
fibra vegetal. Há ainda o trabalho 
dos gravadores Nilza Haertel. Maria 
Lúcia Cattani, Anico Herscovitz, 
Regina Ohlweiler e as experiências
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g PAPEL
Mais do que exibir 

uma obra nos limites de 
um prédio histórico, o 
MARGS pretende ampliar 
o circuito de arte, suprin
do carências do público do 
interior, muitas vezes 
afastado das galerias e dos 
museus. Com essa fina
lidade, a exposição Arte 
sobre Papel passou por 
Santa Cruz, Cachoeira do 
Sul, Ijuí, Pelotas e encerra 
sua ifinerância numa 
pequena temporada nas 
Salas Negras, a partir do 

dia 8. A coletiva apresenta 15 artistas 
que se destacaram nos anos 80 e 
alguns mais jovens que já chamam a 
atenção da crítica e do público.

O objetivo da exposição é 
didático: mostrar as possibilidades 
do papel como suporte. Na análise 
do curador José Luiz do Amaral, o 
impulso inicial para esse ripo de 
investigação ocorreu nas oficinas 
litográficas que se estabeleceram em 
Porto Alegre, na segunda metade do 
século passado, com os irmãos 
Weingãrtner. O parque gráfico da 
editora Globo e a eclosão do Clube 
de Gravura, nos anos 50, foram 
definitivos para o reconhecimento 
do Rio Grande do Sul como um dos 
pólos da arte sobre papel.

A diversidade de propostas 
aproxima os artistas apenas pelo 
suporte. Milton Kurtz, por exemplo, 
trabalha com tinta acrílica, enquanto 
Lenir de Miranda utiliza pastel, óleo

de Alfredo Nicolaiewsky, Britto 
Velho, Eduardo Haesbaert, Elaine 
Tedesco e Marilice Corona.

No próximo mês, outra 
coletiva, organizada pelo MARGS 
através de empréstimos dos artistas, 
segue para Caxias, G ramado, Pelotas, 
Rio Grande, Bagé, Triunfo e Ijuí. 
Desta vez, o tema didático será a 
gravura e suas técnicas, com obras 
assinadas por Danúbio Gonçalves, 
Miriam Tolpolar, Diana 
Domingues, Armando Almeida, 
entre outros.

ÀS B

Os resultados do trabalho do 
Núcleo de Pesquisa Têxtil na área 
industrial, da alta-costurae do tecido 
como um objeto artístico estão 
reunidos em três módulos na 
exposição que ocupa a galeria I do 
MARGS no dia 3 de junho. Com 
curadoria de Milton Couto, Joana 
Moura, Evelise Anicet e Marília 
Herter, a mostra Arte Têxtil reúne 
1 5 artistas que propõem tendências 
para o tecido utilitário. Esse núcleo 
de pesquisa foi criado a partir da 
FENINVER do ano passado, quan
do os artistas buscaram uma 
aproximação sistemática com a 
indústria têxtil.

O primeiro módulo, com 
tecidos estampados no pólo da 
Universidade de Santa Maria, 
concretiza o processo de arte em 
âmbito industrial. As peças partem 
das linhas ditadas pela moda 
internacional. Os outros dois 
segmentos, tecido-tecido e tecido 
pintado,estão ligadosà alta-costurae 
servem como parâmetros para a 
produção em série. No tecido-tecido, 
o trabalho é feito em tear manual. 
Para a pintura, os artistas utilizam 
fios naturais como a lã, a seda e o 
algodão. Nestes dois módulos, não 
há compromisso com a moda. A peça I 
é única, assumindo a I
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ARTE SOBRE TECIDO - Núcleo 
de Pesquisa Têxtil abre hoje, na 
Galeria I do Margs (Praça da Al
fândega), coletiva de trabalhos de 
arte têxtil. Dividida em três mó
dulos - tecido estampado, pinta
do etecido-tecido -, amostraapre- 
senta tendências dos trabalhos 
em arte para a indústria. Entre 
os artistas, Darlene Lins, Evelise 
Anicet (foto), Angélica Neumaier 
e Rosna Zolin. Até 15 de julho. 
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Trabalho de Marília Herter, que participa da expo
sição

Tendências na arte sobre tecido 
estão em mostra hoje no Margs
— s tendências do trabalho em arte na área 

industrial, da alta-costura e do tecido como 
objeto, estão na exposição “Arte Têxtil”, na 

Galeria I do Margs. A inauguração acontece hoje, 
às 19h e a curadoria é de Milton Couto, Joana 
Moura, Evelise Anicet e Marília Herter. A progra
mação inclui palestras às 17h dos dias 9, 18 e 
30 deste mês sobre, respectivamente, “Tecido- 
Tecido”, “Tecido Estampado” e “Tecido Pintado”, 
no Margs.

No primeiro módulo da exposição estão os teci
dos estampados por artistas da Universidade de 
Santa Maria, entre eles Renilda Minuzzi e Rosane 
Zolin. Os trabalhos estão ligados diretamente ao 
setor industrial. O segundo segmento é chamado 
tecido-tecido, onde o tecido é feito em tear manual 
a partir de fios naturais como a lã. Nestes dois 
módulos não há compromisso com a moda, a peça 
é única e serve como tendência para a produção 
em série. Haverá também demonstrações em tear 
e vestidos antigos da década de 50. A mostra 
fica em cartaz até 4 de julho.
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Assunto:'
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■ A Mostra Coletiva do Nú
cleo de Criações Têxteis 
pode ser visitada até 4 de 

julho na Galeria I do Museu 
de ARte do Rio Grande do 
Sul.

ARTE TÊXTIL — Na Galeria I do Margs 
(Praça da Alfândega). Aié 4 de julho.
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Arte Têxtil: 
tecidos 
artesanais no 
Margs

ARTE TÊXTIL — Na Galeria I do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°). A exposição é 
dividida em três módulos: tecidos estampa
dos por artistas da Universidade de Santa 
Maria, tecidos feitos em tear manual e 
peças únicas. Até 4 de julho.
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Exposições
ARTE TÊXTIL — O Núcleo 
de Pesquisa Têxtil apresenta, 
na galeria I do Margs, a expo
sição Arte Têxtil, a partir de 
3 de junho.

Dividida em três módulos, 
a mostra apresenta tendências 
do trabalho em arte na área 
industrial, de alta-costura e do 
tecido como um objeto. A cu
radoria é de Milton Couto, 
Joana Moura, Evelise Anicet 
e Marília Herter. O núcleo de 
pesquisa surgiu a partir da Fe- 
ninver do ano passado, quan
do os artistas apresentaram 
seus resultados no suporte têx
til para o segmento industrial.

No primeiro módulo, estão 
os tecidos estampados por ar
tistas da Universidade de San
ta Maria. Participam Renilda 
Minuzzi, Rosane Zolin, Ana 
Lúcia Oliveira, Angélica Neu- 
maier e Lusa Aquistapasse. Os 
trabalhos são ligados direta
mente ao setor industrial e 
partem de línhàs ditadtré pélá 
moda internacional.

No segundo segmento, cha
mado tecido estão os artistas 
Stela Gazzaneo, Maria As
sunta Ferrugem, Darlene 
Lins, Marília Herter e Joana 
Azevedo Moura (coordena
ção). O tecido é feito em tear 
manual a partir de fios natu
rais como a lã. No módulo te
cido pintado, o trabalho tam
bém é feito com algodão, se
da e lã, e reúne Vera Martini. 
Genoveva Finkler, Ignês Mot- 
tin, Lúcia Isaia e Evelise Ani
cet (coordenação). Nestes dois 
módulos, não há compromis
so com a moda. A peça é úni
ca, geralmente aproveitada na 
alta-costura, e serve como ten
dência para a produção em sé
rie.

A exposição abre no dia 3, 
nà galeria I do Margs, e fica 
em cartaz até 4 de julho. A 
programação paralela é a se
guinte: 9/6 — palestra tecido- 
tecido.

Jornal: O V c

Data:---- QX_/ -O.
Página: ________
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MOSTRAS
—-------------------------------------
ARTE TÊXTIL - Na Galeria I do 

Margs (Praça da Alfândega s/n°). A 
exposição é dividida em três módulos: 
tecidos estampados por artistas da 
Universidade de Santa Maria, tecidos 
feitos em tear manual e peças únicas. 
Até 4 de julho.


