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Romanita Martins 

conta como viu 

Mitos e Magia”. 

Hoje, no MARGS

44

• Hoje, às 17h, no Museu 
de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça Barão do 

Branco), a artista 
Romanita Mar- 

com

manita participou do Sim
pósio com a tese Consi
derações Sobre a Busca 
de Identidade Cultural 
(Latino-Americana). Por
tanto, ela trouxe todo o 
material do Simpósio e 
propostas dos que se fi
zeram presentes e ainda 
uma grande quantidade 
de slides das obras expos
tas na Bienal. 0 debate 
é aberto a todos os inte
ressados no assunto.
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Romanita Martins 

fala sobre Bienal

gaúcha

tins faz palestra 
suas observações sobre a 
Bienal Latino-Americana, 
organizada sob o título 
Mitos e Magia e ainda 
referências ao Simpósio, 
que se desenvolveu para
lelamente.

hoje no Margs
Uma palestra- com a artista 

gaúcha Romanita Martins, que es
tará falando sobre a Bienal Lati- 
noamericana acontecerá as 17 horas 
de hoje, na sede do MA&GS — 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça Barão do Rio Branco). Além de 

• abordar o tema da Bienal, recente
mente organizada sob o título “Mitos 
e Magias”, Romanita esclarecerá 
sobre o Simposio referente à Arte 
Latinoamericana.

Como convidada especial do Con
selho da Bienal, Romanita participou 
intensamenle das atividades da Bienal 
e do Simpósio dela decorrente. No 
Simpósio, foram apresentadas várias 
teses sobre a arte latinoamericana e 
entre elas, a da própria artista gaúcha.

intitulada “Considerações sobre a 
Busca da Identidade Cultural Bra
sileira (Latinoamericana). Romanita 
trouxe da Bienal uma grande quan
tidade de slides das obras expostas e 
pretende fazer um estudo sobre suas 
manifestações. Como material do 
Simpósio, Romanita tem em suas 
mãos todos os comentários dos artis
tas, críticos e pessoas ligadas a arte 
que participaram do evento, (eles 
serão mais tarde publicados sob for
ma de livro) e pretende debatê-los 
com os interessados.

Como convidada do 
Conselho da Bienal, Ro-
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Romanita Martins no MAM 

com «Mitos e Magias»fr.
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Hoje. às 17 horas, na sede do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, a artista gaúcha Roma
nita Marins vai ministrar urna 
palestra sobre suas observações 
na Bienal Latino-Americana, re
centemente organizada sob o tí
tulo “Mitos e Magias”, e tam
bém sobre o Simpósio referente 
à Arte Latino-Americana.

cana e entre elas, a da própria 
artista gaúcha, intitulada “Con
siderações sobre a Busca da 
Identidade 
(Latino-americana). 
trouxe da Bienal uma grande 
quantidade de slides das obras 
expostas e pretende fazer um 
estudo sobre suas manifestações 
Como material do Simpósio. Ro
manita tem em suas mãos todos 
os comentários e propostas dos 
artistas, críticos e pessoas liga
das à arte que participaram do 
evento, (Eles serão mais tarde 
publicados sob forma de livro) e 
pretende debatê-los com os in
teressados.

Cultural Brasileira
Romanita

Como convidada especial do 
Conselho da Bienal, Romanita 
participou intensamente das a- 
tividades da Bienal e do Sim
pósio dela decorrente. No Sim
pósio, foram apresentadas várias 
teses sobre a arte latino-ameri-


