
SECRETARIA DE CULTURA p DES FORT O E TURISMO 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

MUSEU' DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

Mele o ãe Documentação e Pesquisa_ _ _

Mostra Objetos Rendados

da tapeceira VERA BEATRIZ STEDILE ZATTERA

Promoção:
SCDT

MARGS

Local : MARGS 22 andar

N8 de peças:

20/04 /Ô2 & 15/05 / 82
•*OTj&*=r mtÊtmamSSr **eac«aaa «araa» «arturaiPeríodo g

Observações: <



u

ESTADO DO RIO GRANDE DC SUL 

SECPvETAHIA DE CULTURA, DESPORTO-E TURISAO 

ASSES SC RIA DE CCNUNICAIÃC SOCIAL

JORRAIS NACIONAISJCPITAIS LOCAIS í

[J CORREIO DO POVO 

gJPOLEA DA TARDE 

j_J JORNAL DO COuBRCIO 

[Ui 2ERC HORA

□ JORNAL DC’ BRASIL

□ O 0LC3C

D ESTADO DE SÃO PAULO

GAZETA UERCANTIL 

JORNAL DA TARDE 

PCLHA DE SÃO PAULO

DATA r

PAG:. D
ASS,

MARGS mostra pesquisa 

de V era Stedile Zaltera
As 17h de hoje. no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sui. se
rá inaugurada a mostra "Obje
tos Rendados", feitos por Vera 
Stedile Zaltera, tapeceira de 
Caxias do Sul. A exposíçáo é 
resultado de uma pesquisa na 
Grampada ou crochê de

inumas e 
termos de arte, a Grampada 
utilizada náo apenas como sim 
pies renda, mas como objetivo 
O grampo, utensílio de execu 
çâo é deixado como elemento 
Este é desenvolvido em tercei 
ra dimensão para montagem 
de equillbrios visuais e objetos 
artísticos. Empregando fibras 
como juta. linha, lurex, Vera 
Zaltera extraiu esta série de 
"Objetos Rendados", É o resul
tado de um trabalho iniciado 
em 1976, com a colaboração de 
alunos da Universidade de Ca
xias do Sul. no setor de tapeça
ria. preocupados com a con
servação do artesanato popular 
da colonização italiana em nos-

no vestuário. Em

gra
mpo, utilizado pelas rendeiras 
da regíáo de colonização itali
ana. O interesse foi se tornando 
maior já que este tipo de traba
lho se encontra em fase de ex
tinção. por falta de bibliografia 
ou de transmissão oral.

O resultado foi uma sèríe de 
trabalhos desta renda, utilizado 
prlncipaimente para acabamen
tos em toalha de mesa, de 
banho, de cozinha, em peças so Estado.1
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