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■:ssoa* Paraíba* exa 197?- Em 19?8 elaborou uma serio de desenhos

...ca ,#Desuniversof’, de Rossir Berrar., no 

Sindicato dos Bancários de P„. AlegreNo mesmo ano fez uma mestra de 

ráos e xilos na Galeria de Arte da Secretaria de Sduceçao e Gultu

do Estado do Rio Grande do Sul, Em 198o, em comemoração á semana do Imi 

fíztn.S; em Sao Leopoldo,, realizou uma exposição de xilogravuras na Biblio 

teca Publica Municipal Olavo Bilac* Be 1972 ate agora tem participado

em Porto Alegra, João Pessoa, CuritibaF

,

de várias coletivas e salões

Rio de Janeiro.. São Paulo* Belo Horizonte e Estados Unidos* 

Em 1979 recebeu o Prêmio Secretaria para Assuntos da Casa Civil do Es~

segunda ferrovia" no XXXII

Pernambuco,

tado de Pernambuco, cora a xilogravura " 

Salão Oficial de Arte*

o c*

A respeito da artista, Teniza de Freitas SpinelXi

assim se refer&u*

1!A artista sonha debruçada à sua janela* Faz dali o 

seu espaço, a sua observação particular., 0 olhar capta o detalhe, 

gistra o instante

re~

Descortina-se assim, o mundo eeterior* São os telha

)* A cor se integra ao* calhas e chaminés (dos das casas, com suas 

momento sugerindo o calor dos dias* o cair das tardes, o retorno das

Azuis, verdes, laranjas, roxos em suas gradações de tons., Luz

,) e conduzem a artista à elaboração minucin- 

Personegeno surgidos de uma extranha galeria

manhas 

e sombra na natureza (

sae das figuras atuais 

de retratos, criados através da prsquisa profunda da gravura do topo

Um aproveitamento sutil e delicado cie vultos humanos como imagens de 

camafeus”o
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Xilos de Clarice Jaeger no Margs
A gravadora gaúcha Clarice Jaeger ocupa a sala de foto- 

/V grafia do Museu de Arte do Rio Grande do Sul até o dia 6 
i \ de julho com uma mostra de 20 trabalhos que integram 

as séries “Camafeus”, “Telhados” e “Ferrovias”. São xilogra
vuras a cores que já proporcionaram prêmios à artista. Em ou
tubro, Clarice Jaeger deverá expor na Galeria Eucatexpo. A 
mostra do Margs pode ser visitada de terça a domingo, das 10 as

'3?, A/ - Z .jr-, 17hora»* V/A


