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EXPOSIÇÃO
Margs inaugura 

Salão de Cerâmica.
^ Margs reabre hoje seus espaços
U expositivos com a inauguração Astrid Leobel, Iracema Corrêa Si
do XVI Salão de Cerâmica, na Gale- mões, Vera Beatriz Walb, Marta Rie-
ria Oscar Boeira. A mostra reúne 15 ger, Marlise Saveressig e Lydia Sebas-
obras de nove artistas que buscam tiani. Com a reabertura dos espaços 
documentar e incentivar a arte cerâ- do Margs, outras três novas exposi- 
mica. Os participantes do salão con- ções serão inauguradas este mês. 
correm a três prêmios, e os vencedo- 

serão conhecidos hoje, durante a 
inauguração da exposição.

Parceria entre o Margs e a Asso
ciação dos Ceramistas do Rio Grande 
do Sul, o evento recebe inscrições de 
todo o Brasil. Participam desta edi
ção, obras de Ivani Santana, Tânia 
Onderin, Eda da Cunha Pinto (foto),

res

O que: XVI Salão de Cerâmica do RS 
Quando: Abertura hoje, às 19h. 
Visitação de terças a domingos, das lOh 
às 19h. Até 27 de janeiro 
Onde: Galeria Oscar Boeira do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n-)
Entrada franca
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Cerâmica brasileira
O Margs abre na terça o 

XVI Salão de Cerâmica do Rio 
Grande do Sul, que reúne 15 
obras de nove ceramistas 
brasileiros na Galeria Oscar 
Boeira. Os vencedores serão 
conhecidos na inauguração da 
exposição. O evento acontece 
a cada dois anos e recebe 
inscrições de todo o Brasil. A 
mostra fica por lá até 27 de 
janeiro, de terças a domingos, 
das 10h às 19h.
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Margs abre salão de cerâmica
Será inaugurado hoje, a partir das 19h, o XVI Salão de Ceramica, orga

nizado pela Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul (Acergs). O pú
blico poderá conferir as obras expostas até o próximo dia 26, na Galeria Ibe- 
rê Camargo do Margs (Praça da Alfândega, s/nQ).

A finalidade do evento é documentar e incentivar a arte cerâmica da 
atualidade, produzida no Brasil e no exterior. Há 32 anos, a Acergs promo
ve essa técnica, que é o mais antigo processo artístico e fez parte do cotidia
no de diversas ci
vilizações. O foco 
atual no mundo 
cerâmico é a pes
quisa sobre no
vos materiais e 
técnicas, além de 
formas e volumes 
diferenciados, 
com uma lingua
gem própria. O 
júri de seleção 
das obras foi 
composto pelo di
retor do Margs,
Cezar Prestes, 
pela ceramista 
Ana Flores e pelo 
professor e critico 
Paulo Gomes. Obra de Lydia Sebastiarly, integrando a mostra
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Margs retoma atividades com salão de cerâmica
Terminada a 6a Bienal do Merco- do museu, na Praça da Alfândega, em 

sul, o Museu de Arte do Rio Grande Porto Alegre. 0 objetivo, segundo os 
do Sul retoma hoje seu calendário de organizadores, é documentar e incen- 
exposições. Quatro delas serão inau- tivar a técnica da cerâmica. 0 salão 
guradas nesta primeira quinzena de se realiza a cada dois anos e aceita 
dezembro. A primeira tem abertura inscrições de todo o Brasil. Entre os 
prevista para hoje, às 19h. É a 16a edi- artistas selecionados para a edição 
ção do Salão de Cerâmica promovido 2007, figuram Eda da Cunha Pinto, 
pela Associação dos Ceramistas do Lydia Sebastiani e Tânia Onderin.
Rio Grande do Sul. A mostra reúne 
15 trabalhos de nove artistas, na Ga- ças a domingos, das lOh às 19h, sem- 
leria Oscar Boeira, no segundo andar pre com entrada franca.

A mostra pode ser visitada de ter-

Obra de Tânia 
Onderin está 

na 16a edição 
do Salão de 

Cerâmica, que 
será inaugurada 
hoje, no Margs, 

na Praça da 
Alfândega, em 

Porto Alegre
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Salão de Cerâmica no Margs
Segue, até o 

dia 27 de janeiro, 
o XVI Salão de 
Cerâmica no Mu
seu de Arte do 
Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfân
dega, s/nQ). A 
mostra reúne 15 
obras de nove ar
tistas. Participam 
do evento Ivan 
Santana, Tânia 
Onderin, Eda da 
Cunha Pinto, As- 
trid Leobel, Irace
ma Corrêa Simões, Vera Beatriz Walb, Marta Rieger, Marlise Saueressig e 
Lydia Sebastiani. O Salão é um evento bienal, realizado por meio de uma 
parceria entre o Margs e a Associação de Ceramistas do Rio Grande do Sul, 
que tem como finalidade documentar e incentivar a arte cerâmica. A visita
ção pode ser realizada de terças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 
franca. Na agenda de 2008 está prevista para março, no museu, uma expo
sição de esculturas do artista plástico Bez Batti.

LYDIA SEBASTIANI /DIVULGAÇÃO/CP

Obra de Lydia Sebastiani integra a mostra
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■ XVI SALÃO DE CERÂMICA — Mos
tra promovida pela Associação dos 
Ceramistas do RS, com 15 obras de no
ve artistas, como Ivan SantanaEda da 
Cunha Pinto, Astrid Leobel, Vera Walb e 
Marta Rieger. Na Galeria Oscar Boeira 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°, 
com visitação 10h às 19h.

EDA DA CUNHA PINTO/DIVULGAÇÃO/CP

Margs: Cerâmica de Eda Pinto
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Salão de Cerâmicas
DIVULGAÇÃO /CPA Associação 

dos Ceramistas 
do Rio Grande do 
Sul apresenta, no 
Margs (Praça da 
Alfândega, s/nQ), 
até dia 27 de ja
neiro, 0 XVI Salão 
de Cerâmica. O 
primeiro lugar do 
Salão foi con
quistado pela pe
ça “Para Onde 
Vão Nossos Be
bês?”, de Graça 
Gomes. O prêmio
oferecido foi de _
R$ 1.200,00. O obra vencedora leva assinatura de Graça Gomes 
segundo posto foi
de Eda da Cunha Pinto, que recebeu 0 minifomo da Arts Fire. Entre os par
ticipantes estão os artistas plásticos Tânia Ondere, Kátia Shames, Marli 
Nachtigall, Lygia Osório Malmann, Vera Wald, Astrid Leobel, Iracema Corrêa 
Simões, Ivani SanfAna, Marlise Sauereggig, Martha Rieger e Eda da Cunha 
Pinto. Visitação de segundas a domingos, das lOh às 19h.
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