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Secretaria de Educação e Cultura 
Departamento de Assuntos Culturais 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Galeria Alfred

REDE 
ALFRED 

DE HOTÉIS

têm o prazer de convidá-lo para a inauguração da Mostra Individual de Tapeçarias 
de Carla Obino, a realizar-se no dia 28 de junho, às 21:00 horas, na Galeria Alfred.

Período da Mostra : 28 de junho a 12 de julho de 1978 
Horário de visitação : das 14:00 às 19:00 horas

Galeria Alfred — Sinimbu 2302 — Fone 221-1732 — Caxias do Sul.



Tapeçarias de j 
Carla Obino
no programa 

da Alíred
FM.
Das poucas galerias de 

arte existentes no interior 
do Estdao ,uma das que 
mais tem se sobressaído, é 
a Galeria Alíred de Caxias 
do Sul. Expondo regular
mente, e artistas que traba
lham com suportes varia
dos, ela mantém coerência 
com sua proposição. Recen
temente encerrou uma in
dividual de José Carlos 
Moura, que apresentou sua 
última fase de desenhos, e 
agora, no dia 28 irá abrir 
suas portas para uma outra
individual, tapeçarias de |j Cm total de 21 peças da ta- 
Carla Obino, promovida pe- |! peceira caria Diehl Obino compõe 
lo Museu de Arte do Rio |l a exposição que inaugura hoje 
Grande do Sul. |j Caxias do Sul, na galeria Alíred,

prosseguindo até oito de julho. A 
mostra é organizada pelo Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, com 
promoção do DAC/SEC.

Carla Obino iniciou a carreira 
através da música, diplomou-se em 
piano, solfejo e história da música. 

Fez pintura em porcelana, seri- 
grafia, cerâmica e guache. Em 
1967 publicou o livro “Tricot 
Prático do Berço à Escola”. Dois 
anos mais tarde, passou a dedicar- 
se a “Nova Tapeçaria Tecelagem”. 
Fez curso no Instituto Cecília 
Meirelles e estreou 
dividual no saguão do BERGS 
1970. Desde então, tem sido

Carla Obino expõe dia 28.

Tapeçarias 

de Carla Obino 

em Caxias do S
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Carla Diehl Obino é natu
ral de Porto Alegre e ini
ciou sua formação artística 
estudando música para, pos
teriormente, dedicar-se à 
cerâmica, pintura em porce
lana, serigrafia a guache. O 
interesse por tapeçaria sur
giu por volta de 1969, quan
do então freqüentou cursos 
especializados, 
de coletivas, até chegar à 
primeira indivdual em .. 
1972, na Fundação do Dis
trito Federal, em Brasília.

participou

com uma ín- 
em

uma
presença constante em salões, 
coletivas, cursos e palestras, divul
gando sua arte. No I Salão de Artes 

Visuais de Alegrete, realizado 
76, obteve o 2.° prêmio. Como bol
sista do governo polonês, fez es
tágio na Universidade de Ledz. 

Pesquisou tapeçaria na Iugoslávia, 
Itália, Suiça e Inglaterra. Suas 
obras figuram em coleções par
ticulares em vários Estados do 
país e também no exterior 
(Polônia, Estados Unidos e 
Noruega).

Voltada para os aspectos í 
didáticos da tapeçaria, Car- j 
la Obino começou a minis- I 
trar cursos em 1973, em di- j 
versas cidades do estado e 
do País. No ano passado, 
como bolsista do governo jj 
polonês, estagiou na Uni
versidade de Lodz e nos a- I 
teliers dos maiores tapecei- 
ros daquele país. Ainda na ' 
Europa, realizou pesquisas 
sobre tapeçaria na Itália, Iu
goslávia, Suíça e Inglaterra, f 
Regressando de sua viagem, ; 
a convite da direção do I 
MARGS, fez uma conferên- I 
cia sobre o Panorama Artís- I 
tico Polonês. Seus trabalhos I 
hoje estão em coleções par- I; 
ticulares brasileiras e es- |i 
trangeiras.

em
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A sra. Carla Obino exporá vinte e uma de suas tapeçarias em 
Caxias do Sul, no próximo dia 28. A mostra é uma promoção 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em colaboração com 

a galeria de arte do Alfred Palace Hotel, daquela cidade.

O pintor Nelson Boeira 
Faedrich reproduziu as 
tiguras simoóiícas dos 
orixás africanos, num 
trabalho de pesquisa 
que remonta às origens 
das religiões afro-brasi
leiras. Amanhã, às 17 
horas, na Galeria da Pi- 
naocteca APLUB de Ar 
te Rio-Grandense, na 
Sete de Setembro, 1051, 
será inaugurada a expo
sição dos trabalhos de 
Nelson, que poderá ser 
visitada até o dia 6 de 
julho, das 14h30min às 
18h30min, de segundas 

a sextas-feiras.
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Sul, órgão do Departamento de Assuntos Cul- sista do Governo ^í?0- b°1'
turais da SEC, contando com a colaboração da s dade deí^e nSp^rf^ 03 UmVfGr"
referida galeria. Carla Diehl Obino é natural de ^°Lmaior^ artl§-
Porto Alegre e iniciou sua formação artística daquele País. Ainda na Europa,
estudando música e dedicando-se posterior- Tiiaraiíüvi?6*?,^1838 tapaífria 03 
mente, à cerâmica, pintura em ’ porcelana, sua^agem a convite1do MART^K^0 de 
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tapeçaria surgiu em 1969 e seguindo vários cur- j^ês” Trabalhos P°~
sos, participando em mostras coletivas, Carla lecões Dartirnlar^ ™ C0"
Obino chegou à sua primeira mostra individual, ** P3 nacionais e do exterior.

Tapeçarias de Carla Obino 

a partir de hoje em Carias
referida"*' mostra, divulgado 
assim nossa arte, são os se
guintes: Danúbio Gonçalves, 
Anestor Tavares, Armando 
Almeida, Anico Herskowitz, 
Paulo Peres, Maria Tomaselli 
Cirne Lima, Jair Dias. Car
los Carrion de Britto Velho, 
Luiz Fernando Bar'h, Helena 
Maya D’Ávila, Suzana Som- 
mer, Wilson Cavalcanti, E- 
duardo Cruz, Matra Loguér- 
cio e Nelson Ellwanger.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul é o organiza
dor de duas importantes 
mostras a serem realizadas 
fora de Porto Alegre. Hoje, 
em Caxias do Sul, a sra. Car
la Obino estará expondo 
suas tapeçarias, em número 
de 21. na Galeria de Arte do 
Alfred Palace Hotel. Carla 
Obino realizou sua primeira 
individual em 1972, e tem 
empreendido intensa ativida
de artística, seja participan
do de mostras, seja minis
trando cursos sobre sua espe
cialidade, a tapeçaria. No a- 
no passado, como bolsista do 
governo polonês. Carla Obi
no estagiou na Universidade 
de Lodz e manteve contato 
com os maiores tapeceiros 
da Polônia. Posteriormente 
realizou pesquisas na Ingla
terra, Itália, Suíça e Iugos
lávia. Trabalhos seus encon
tram-se em coleções particu
lares no país e no exterior.

GRAVURISTAS
Outra promoção do MARGS 

diz respeito à exposição de 
gravuristas gaúchos, marca
da para o dia 15 de agosto, 
ao ensejo do 259 aniversário 
de fundação do Club de Gra
mado de Montevidéu. Os gra
vuristas convidados pelo . . 
MARGS e que participarão da

Hoje e dia 30 duas mostras 

abrem em Caxias do Sul ££>y
Caxias do Sul, então na sede 
do Clube Juvenil. Trata-se da 
mostra de telas a óleo e aqua
rela de Adalberto Estrázulas. A 
exposição será inaugurada à.s 
21 horas, podendo Ser visitada 
até o dia 9 de julho, das 16 às 
21 horas, diariamente, estando 
as obras financiadas pelo Ban
co do Estado do Rio Grande 
do Sul. Nesta exposição, em 
destaque, estão as séries reali
zadas pelo autor sobre a colo
nização italiana.

A Galeria Alfred. de Caxias 
do Sul, inaugurou hoje, a par
tir das 14 horas, sua nova ex
posição, com tapeçarias de Car
la Obino, de ‘Porto Alegre. A 
mestra será desenvolvida 
galeria do Alfred Hotel, em Ca
xias do Sul, podendo ser visi
tada diariamente das 14 às 19 
horas, até o dia 12 de Julho 
ipróximo.

Na próxima sexta-feira, dia 
30, nova exposição de artes 
plásticas será inaugurada em

na


