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Arte
O marchand Renato Rosa está chegando do Rio de Janeiro. Junto com 

Décio Presser, autores do brilhante Dicionário de Artes Plásticas do RS, 
ambos aceitaram o convite de Cezar Prestes, diretor do Margs, para reali
zar ali a exposição comemorativa aos dez anos do livro. A mostra coletiva, 
que se inaugura no dia 13 de dezembro, terá pinturas, desenhos, gravuras, 
objetos e cerâmicas, assinados por um total de 62 artistas. Entre eles, Fu- 
hro, Tenius, Magliani, Vasco, Vieira da Cunha, Vilson de Rocco, Lou Bor- 
ghetti, Roth, Arminda Lopes, Paulo Amaral, Elias, Eduardo Cruz. Promete 
ser uma mostra imperdível, uma das melhores do ano.
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Arte
• O marchand Renato Ro
sa baixa em Porto Alegre 
no início deste mês. O ga- 
lerista vem para a exposi
ção comemorativa de 10 
anos do “Dicionário de Ar
tes Plásticas do Rio Grande 
do Sul", escrito a quatro 
mãos com Déssio Presser. 
com sinete da Ufrgs. O ver- 
nissage será na Sala iberê 
Camargo, do Margs, e con
tará com obra de artistas 
como Magliani, Martin 
Streibel, Eduardo Vieira da 
Cunha
Achutti e Regina Silveira.

Luiz Eduardo
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No Margs, os marchands Décio Presser e Renato Rosa abrem a exposi

ção “Dicionário de Artes Plásticas - 10 Anos”, um panorama da produção 
plástica do Estado.

conill@correiodopovo.com.br
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enato Rosa e Décio Presser come-

salsas»?
hoje, e recebem para o vermssage da 
exposição que marca a data.R. Jornal:......0. , :> I».—

:...UL..L.À<L... /.iilSEr
rJjQ J^QsAg^

!
!;'• i,0:í

■s

%
ÇEI®-

j I
..... -—v ■ y

^ -K .
V-

* ■

PV íffm:■>

■

.

*: 3. fc. V
IICeltto de Grandl com 

Renato Rosa, que recebeu
memorações dos , 
s do-Dicionário de |

'!ÍfÍurd0R,°

f*
nas
IO

tf

mailto:conill@correiodopovo.com.br


Museu de Arte do RS Ado Malagoli 
Jornal:.

Data: ...

Página:
Assunto:

Csrouuj»'
..Á A.-í»

o -i

cie J(o^

Cores e texturas
Texturas e cores quentes como ação quase pictórica do tempo. Na 

o verão foram levadas para o Bistrô visão de Cramer, “é a luz que pinta 
do Margs (Praça da Alfândega, s/nQ) todas as cores e texturas. A gente só 
por Mathias Cramer. As suas ima- copia”. Ele trabalhou com fotografia, 
gens exploram objetos e materiais, imagem digital, produção gráfica e 
enfatizando detalhes, a transparên- audiovisual. Visitação até 24 de fe
ria. a luz-através, as superfícies e a vereiro. Outra exposição em cartaz,
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Artes PlástrcãsTem 
Rõmeriãgem aos' 10 
anos' do lançamento 
do dicionário organi
zado pelo jornalista 
Deció Presser e pelo 
mãrchãnãTtênafõ Ro
sa. São obras em téc
nicas diversas, cedi
das por artistas gaú- ■ 
chos ou residente^ no 
Estado. Serão expos-■. 
tos 61 trabalhos, en- 

. /m tre peças de Vasco 
Prado e Edgar Koetz.Trabalho de Mathias Cramer no Bistrô do Margs
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Revoada
Depois da bela exposição no Margs 

dois marchand mais uma edição do Dicionano <de ^s Plasüc;^
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panorama da arte gaúcha, 
marchand Renato Rosa já ater-

- um

com
do Tostes de Alencar.


