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Observações :

- paisagens inglesas no estilo topográfico ( 1814 - 1825 )

- realização de William Daniell
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Gravuras inglesas 

expostas no MARGS
Sem inauguração oficial, 

a partir das lOh de hoje, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, o público poderá 
ver uma exposição de gra
vuras inglesas diretamente 
das matrizes originais.

“Uma viagem pela Grã - 
Bretanha” denomina - se a 
mostra que reúne uma sé
rie realizada no período de 
1814 a 1825 e que pertencem 
à Tate Gallery, de Londres.

Retratando paisagens in
glesas no estilo topográfico, 
as gravuras se destacam 
pelo toque especial de 
William Danlell, conside
rado como um dos mais 
representativos artistas to- 
pografistas que emergiram 
na Inglaterra nos fins do 
século XVIII. Nascido em 
1769, Danlell sofreu influ
ência de seu tio Thomas Da- 
niell, também artista topo- 
grafista de certa habilidade 
em água - tinta. Realizou 
diversas viagens pela In
glaterra, índia e China, cu
jas paisagens retratou em 
extensa obra.

A carreira de Danlell 
coincidiu com a rápida as
censão do gosto por dese
nhos e gravuras topogrâfi-

Uma paisagem de William Daniell

clientes, apreciadores do am Daniell seu mais expo
ente na Inglaterra. A expo
sição permanece no 
MARGS, até 8 de agosto, 
com a promoção do Conse
lho Britânico.

. O aumento do numero
de turistas, particularmen- trabalho topográfico, que

encontrou suas condições 1- 
deais de expressão no tom 
médio sutil água - tinta, 
técnica que teve em Willi-

cas
te os de classe média, as
sim como a expansão do 
comércio da Inglaterra, 
derarn origem aos novos
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S acontece uma mostra 
promovida pelo Conselho 
Britânico com uma série de 
gravuras, tiradas diretamen
te das matrizes originais
realizadas no período de 1814 a
1825 e que pertencem a Tate 
Gallery, de Londres. Expo
sição retrata paisagens in
glesas no estilo topográfico 
As gravuras se destacam pelo 
toque especial de William 
Danieel, considerado 
um dos mais representantivos 
artistas topografistas que 
emergiram na Inglaterra nos 
fins do século XVIII.
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O Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul 
abre hoje mostra 
intitulada “Uma 
Viagem pela.Grã - 
Bretanha”. É 
integrada por 

, gravuras, tiradas de 
matrizes originais do 
século passado, que 
pertencem a Tate 
Gallery, de Londres e 
«retratam paisagens 
.inglesas em estilo 
topofráfico. Sào de 
autoria de William 
Daniell, um dos mais 
^considerados artistas 
do estilo que 
empregou a água - 
tinta. Exposição é 
iniciativa do Conselho 
Britânico.
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Exposições
GRAVURAS INGLESAS - ESTHER BIANCO - Bure- ima” e outros 10 de sua fa- tários da Pátria, 1358) —

! MARGS (Praça da Alfân- au de Cultura (Hotel Em- se atual. Das lOh às 12h e Mostra reúne trabalhos em
dega) - Mostra denomi- baixador) - Artista gaúcha das 14h às 20h. 
nada “Uma Viagem çela realiza sua primeira indi-
Grá - Bretanha” reúne vidual reunindo pinturas SIEGBERT FRANKLIN — HoráripComercial.

• gravuras de William Dani- onde tem por tema o co- Galeria Salamandra (Luci-
1 ells, realizadas no século gumelo. Pela manhã, tarde ana de Abreu, 57) Artista

passado. Das lOh às 17h. e noite. cearense mostra desenhos ... _ J
da série “Já Não Fazem os Antigo Prédio da EoT 

BRITO VELHO - Kraft Heróis Como Antigamen- (Praça da Alfândega) - Ex-
Escritório de Arte (Filadél- ARLINDO DAIBERT - te”. Das lOh âs 12h e das posição reúne cartazes se- 

< fia, 136) — Artista gaúcho Galeria Tina Presser (Pau- I4hàs20h. lecionados e premiados na
; expõe pinturas e desenhos lino Teixeira, 35) Artista mi- promoção anual da Escola
i recentes. Das 9 às 12h e neiro apresenta 57 dese- ARTISTAS DA FERROVIA Nacional de Desenho. Ho-

das 14h às 20h.

técnicas diversas de cinco 
funcionários da RFFSA.

CARTAZES FILATÉLICOS

nhos da série “Macuna- - Sede da RFFSA (Volun- rário comercial.i

Lazer/ Utilidades'-Folha daTarde— 26 —»'
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ESTADO DC RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

A5SESS0RIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

JORUAIS MAC!ONAIS
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3GRNAIS LOCAIS

QCGRR£ia_DG POVO 
pfFOLHA-.DA TAROE 

fjOORNfiL. DO COMÉRCIO 

QZERO KOR.A
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ASSUNTO; PAa a J

□ CORÍMAL DO BRASIL
□ O GLOBC

□ ESTADO DE SffO PAULO

□ GAZETA MERCANTIL

□ 3CRNAL DA TARDE

□ FOLHA DE SÃC PALLO
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MARGSRíiS inglesas -deíflt da Alfân-
nada) "Uma^vífcr denomi- 
Gra-Br?Knh?8em Pela 
gravuras de Wifiiflmr^une 
eJls, realizadas ífo «P4*1,1* 
Pa«ado.Das iohási7h CUI°
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