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OBRAS DE \M DIA -

Visando proporcionar ao artista plástico, momentos de lazer, 

no exercício de sua profissão, em tempo de veraneio, 0 Museu de Ar 

te do Rio Grande do Sul, em co-promoção com o Hotel Samburá, reali 
zarão, na Praia do Irnbé, de 2 a § de fevereiro uma exposição de de. 

senho e pintura.

REGULAMENTO V:.

Art. le - 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sulnnoméia uma Co

missão Organizadora, composta por 3 (três) de seus funcionários, 

dando-lhes o direito de organizar, dirigir e montar a referida ex

posição.

Art. 2Q - Os trabalhos serão executados nos locais pitorescos 

que mais motivarem os artistas.

Art. 3g - As despesas de transporte e estadia correrão por con 

ta do artista.

Art. 45 - As inscrições serão feitas no Hotel Samburá, Praia 

do Irnbé, dia 2 de fevereiro a partir das 7 horas.

§ 1® - A entrega dos trabalhos deverá ser feita no mesmo dia, 

ate âs 18 horas, impreterívelmente, no local da inscrição.

§ 2e - No ato da inscrição serão carimbadas as folhas para de

senho, assim como as telas para a pintura, onde o artista desenvol

verá seu trabalho.

§ 36 - As obras apresentadas, sem o carimbo do MAHGS, no verso, 

colocado no momento da inscrição, nac serão aceitas.

§ 4Q - 0‘ material usado, na realização dos trabalhos, será por 

conta do artista participantes.

§ 5Ô - Serão aceitos somente trabalhos na área de desenho 0 pin
tura.

§ 6e - Cada artista poderá expor, no máximo, 3 trabalhos, sendo 

permitida a substituição, a medida em que sejam vendidas as expostas.

§ 7Ê - Ficará a critério do artista o preço de venda da obra.

§ 8^ - Os trabalhos não vendidos, após o término da exposição, 

poderão ser retirados no local ou na sede do MARGS.

§ 92 - A venda das obras será feita pela Comissão Organizadora 

que prestará contas ao artista, apos 0 recebimento das mesmas.

§ 106 - Caberáráo artista fornecer recibo, quando solicitado 

pelo comprador.

§ ll5 - A Comissão Organizadora 'caberá o direito de não aceitar 

0 trabalho que não tenha nível para a exposição.

§ 12e - A distribuição das obras, na sala de exposição, será 

feita pela Comissão Organizadora, serii a participação dos artistas.

§ I35 _ Caberá ao artista 0 direito de não colocar sua obra a
venda.

Os caeos omissos neste Regulamento serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora.
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O Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul. em co-promoção com 
o Hotel Samburá. vai realizar 
uma exposição de desenho e pin
tura na Praia do Imbé, de doia 
a cinco de fevereiro. As inscri
ções serão feitas no Hotel Sam
burá. na Praia do Imbé, dia dois 
de fevereiro a partir das 7h.

Os trabalhos serão executados 
nos locais pitorescos que mais 
motivarem os artistas. Sua entre
ga deverá ser feita no dia da ins
crição. até I8h, no Hotel. No ato 
da inscrição serão carimbadas as 
folhas para desenho, assim como 
as telas para pintura nas quais 
será feita a obra. O material usa
do fica por conta do próprio ar* 
tista. As obras apresentadas sem 
carimbo do MARGS no verso 
não serão aceitas.

A promoção visa a oferecer ao 
artista momentos de lazer no 
exercício de sua profissão. Sãs 
aceitos no máximo t.rês trabalho* 
dc cada autor. Picará a critério 
de cada um o preço de venda da 
obra que será exposta pela Co
missão Organizadora.

Pelo terceiro ano consecuti
vo. o Museu de Arte dó Rio 
Grande do Sul estará promo
vendo. na praia o Imbé, a ex
posição “Obras de um dia”. 
Trata-se de promoção inédita., 
visando reunir obras de artis
tas que estejam veraneando, ou 
tenham interesse em se deslo
car até a praia, em uma mos
tra coletiva exclusive feita de 
peças realizadas em menos de 
vinte e quatro horas.

As inscrições dos artistas in
teressadas dieverão ser feitas no 
próprio dia 2 de fevereiro, 
partir das 7 horas da manhã, 
no Hotel Samfburá, onde a ex
posição será feita, a partir das 
18 horas, quando se enoenra o 
prazo de entraga dos trabalhos, 
que ficarão expostos até dia 
t>. Os artistas deverão fazer 
carimbar suas folhas de dese
nho ou telas, para que os tra
balhos

a

venham a ser depois 
aceitos para a exposição.
Para maiores informações, os 

interessados poderão dirigir-se 
na Praça Rio 

Branco, sem número, em Por
to Alegre.
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0 material utilizado será por conta do ar
tista participante. Uma comissão organizadora 
composta por três funcionários (|0 Museu se 
encarregara de aceitar as obras que tiverem 
mvel para exposição; da venda das mesmas 
também da distribuição das peças na sala dc 
exposição. Os trabalhos deverão ser executados 
em locais pitorescos daquela praia e entregues 
ate as 18h. no local da inscrição.

e

no



J c ."iia 1: TclVicx c4cx...Moiyví/va.

AZ./_...9. A.../ $oDa ta:

?agina:... 

•• ssunto:

AUTISTAS GAÚCHOS 

RETRATAM O IMBÉ 

(PROMOÇÃO DO MARGS)
££?f™JaX ’íí, /aIa , lmbé- P0dei'á expcr- no máximo, três 
faido expostos desenhos e p n- trabalhos, sendo 
turas realizados por artistas em 
locais pitorescos daquela 
— na mostra Obras de Um Dia. 
promoção do MARGS e do Ho
tel Sanitouiá/ local onde deverão 
ser feitas as inscrições, no dia 
dois, a partir das 7h. Os tra-
baihos deverão ser entregues até A Comissão Organizadora, 

h>n do_ mesmo dia. no local composta por três funcionários 
aa0 ' 1’lcao’ do Museu, distribuirá as obras
. Sesundo 0 regulamento as o- na sala de exposição e terá o 
oi as apresentados ao final do ' direito de não aceitar trabalhos
StoíSr1?0, er ° oarimbo do W* nfio tenha nível para ser 
margs (colocado no momento mostrado. Fica a critério do au- 
cu inscrição) no verso enquanto tor a decisão de vender ou não 
o material usado na realização sua obra.

”

um

peunitida 
substituição à medida em que fo
rem vendidas as obras expostas, 
(o preço fica a critério do 
tista) e os não vendidos, termi
nada a mostra, poderão ser re
tirados no local ou na sede do 
MARGS.

praia
ar-
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roucos viram as obras de um dia
Pela segunda vez lmbé foi sede do III Encontro de Artistas 

Plásticos, para a realização de “Obras de um Dia”, no último fim- 
de-semana. Premo vido pelo MARGS, o encontro recebeu a adesão 
oe 19 pessoas, havendo como inovação a participação de “artistas” 
mirins. Durante todo sábado, apesar das condições do tempo não 
serem da® melhores, os participantes trabalharam, criando dese- 
' e pa4lt,uraSi tf,ndo P®’ temas: flores, esteiras, banhistas, praia e 
outios objetos que caracterizam aquele balneário gaúcho.

noite no Hotel Samfomrá, foi realizada a exposição das obras 
bTlhní,eS atR aS 18,-‘ Alglms d°s inscritos não levaram seus tra- 
ertíva ifr°' Mesmo as9im' um bcm «úmero de obras 
nio é%am*L asíi'nadas Pcu- nomes conhecidos como: PU-
•i- ,,B ^haadt’ °irce Saldanha, Atebrid, Tuniuca-, Elizabeth Hoerde

^ s&íz;
mana», desse a promoção um brilho maior, nas prõxhnls e*e<£s.


