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"AKTISTAS DE JOINVILLE - 19 ABTISTAS"
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Artistas de Joinville
Quinta-feira, às 18h30min,
no Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, será inaugu
rada uma coletiva reunindo
19 artistas de Joinville. Esta
mostra acontece anualmen
te naquela cidade catarinen
se, mas pela primeira vez vi
rá ao Rio Grande do Sul, pos
sibilitando ao público um
contato com as diversas ten
dências da arte em Santa Ca
tarina. São desenhos, gravu
ras e esculturas assinadas
pelos seguintes artistas: Ed
son Machado, índio Negrei-
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ros da Costa, Mario Avancini, Nilson Delai, Amandos
Sell, Antonio Mir, Astrid Lindroth, Carmen Ruhuth, Ha
milton Machado, Helena
Montenegro, Jeremias Drachinski, Marcos Avancini,
Marcos Riick, Moacir José
Ferreira, Silas dos Santos,
Silvio Parucker, Senira Pruner, Eladir Shibinscki e Le
da Campos. A exposição per
manecerá aberta ao público
durante todo mês de julho,
de terça a domingo, das lOh
às 17h.
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COLETIVA h - ,r
No MARGS a
arte de Santa
Catarina
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Uma coletiva, reunindo 19.
. artistas de Joinville, será
1 inaugurada hole, quinta-fei
ra. no Museu de Arte do Rio
1 Grande do Sul. A mostra acontece anualmente naquela 1
cidade e pela primeira vez
será apresentada aos gaú
chos. Isto possibilitará um
contato com as diversas ten
dências da arte em santa
Catarina.
São desenhos, gravuras e
esculturas assinadas pelos
artistrs Edson Machado, ín
dio Negreiros da Costa, Má
rio Avancini. Nilson Delal,
Amandos Sell. Antônio Mlr,
Astrid, Carmen Bi*ut, Ha
milton Machado, Helena
Montenegro, Jeremias Drachinski, Marcos Avancini,
Marcos Rüc-k, Moacir José
Ferreira, Silas dos Santos,
Silvio PaurCker, Senira Pruner, Eladir Shibinsky e Le
da Campos.
A exposição permanecerá
aberta durante este mês de
terças a domingos das 10 às
17 horas.
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ESTADO DG RIG GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
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Artistas de Joinville
numa coletiva no MARGS
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Anualmente em Join" vílle, com o patrocínio
da Prefeitura daquela
cidade catarinense acontece uma coletiva re
unindo um grupo de artistas do município. Ago~ ra, pela primeira vez, a
mostra deixa o Estado
de origem e vem a Por
to Alegre, onde poderá
ser vista, a partir das
18h30min de hoje, no
Museu de Arte do Rio
Grande do Sul. Isso pos
sibilitará ao público ga
úcho um contato com as
diversas tendências da
arte de Santa Catarina,
através de gravuras, de
senhos, pinturas, escul
turas e fotografias.
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Dezenove nomes que
estão reunindo nesta ex
posição denominada
“Artistas de Joinville”.
Os mais conhecidos são:
Edson Machado (irmão
de Juarez), Antonio Mir
(já expôs individualmen
te em PA) e Marcos
Ruck (radicado em São
Leopoldo). Os demais
participantes são: índio
Negreiros da Costa, Má
rio Avancini, Nilson Delai, Amandos Sell, As-

Desenho de Edson Machado

trid Lindrotti, Carmen
Ruhut, Hamilton Ma
chado, Helena Montenegro, Jeremias Drachinski, Marcos Avan
cini, Moacir José Fer
reira, Silas dos Santos,

Silvio Parucker, Senira
Pruner, Eladir Shibinsky e Leda Campos. A ex
posição permanece aber
ta até o fim de julho, de
terça a domingo das lOh
às 17h, no MARGS.
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ARTISTAS DE JOINVIL
LE — Santa Catarina tem
estado presente aqui com
mostras de Rodrigo e Martinho de Haro, Eli Heil,
Juarez Machado, Erico da
Silva e em coletivas no Tea
tro de Câmara, Epatur e
mais
proxi mamente em
grande mostra no Museu
de Artes do RGS e numa de
fotografias antigas de Jo nville no Museu de Comuni
cação Social. Agora temos
uma outra representativa
mostra no Margs de artis
tas de Joinville, cidade que
tivemos nos últimos meses
o prazer de conhecer de
perto, verificando seu cul
tivo nas artes plásticas com
seus museus, mostras e sin
gular escultor.
A presente mostra coleti
va e mista é a décima se
gunda coletânea da progres
sista e simpat;ca cidade. Lá
se encontram reunidas as
obras de dezenove exposito
res da renovação artística,
com as novas gerações de
gravadores,
desenhistas,
pintores, escultores e fotó
grafos, numa seleção de cri
tério e gosto apreciáveis,
com trabalhos de Anton o
Mer, Edson Machado, índio
Negreiros da Costa, Mário
Avancini, Nilson Delai, Amandos Sell, Astrid, Buhut
Hamilton Machado, Helena
Montenegro, Jeremias Draehinski, Marcos Avancini,
Marcos Ruck, Moacyr FerSila dos Santos,
reira

Paurcher, Senlra Pruner,
Shbinsky e Leda Campos.
ATELIER CAMBALACHO
— Mais uma galeria-atelier
de arte inauguram agora o
arquiteto Armando Gonzalez Perez e L;gia Tegoni,
formada no IA da UFRGS e
isso na esquina da Praça
Maurício Cardoso. 141 em
adatado e acolhedor pré
dio. É mais um centro no
Bairro dos Moinhos de Ven
to. O nome não tem conota
ção com o sentido pejorati
vo da política e sim a usança platina de loja ou
armazém uruguao que ven
de de tudo. mas aqui só de
artes plásticas
Lá encontramos congraçada a arte de nossa gente
e de artistas uruguaios,
num conjunto de setenta e
cinco obras, com o destaque
de dois painéis de cerâmi
ca de Helena Montenegro,
de Joinville,
de Thenus
Vallada Bertuol e João
Beshati, de Bento Gonçal
ves, pintores e bons ceramistas uruguaios, o nosso
Micki (Orlikovsky)
Nury
Jost, Suzana Sommer, Vera
Grimberg, Porcella,
Bernhardt, Marlies Ritter, Joa
na Moura, Sonia Moeller,
Amarilli, Bianco, Yeddo
Titze, Liana Timm, Iná Fantoni e Hilda Mattos, São
pinturas, desenhos, cerâmi
cas e esculturas e o mais
de artistas brasileiros e uruguaios.
A galeria funcionará com
acervo e mostras periódicas, em encontros semanais
com chás à tarde.
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