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gravador gaúcho radicado em Nova Iorque

a



J íi a 1: ...íoJW.j..1?. Tav_4e
..;{0... I gj>

...Cx £). _ Pvessey )
- PorCel 1.6*
-■»--Ce X ...... ..............

20-. a:
J i n a:
- :nto:

Folha daTardeDÉCIO PRESSER ARTES /
- /

No MARGS, palestra e 

pinturas de Porcellâ
A série de exposições pro i 

gramadas estu sarna ia, a 
maioria com artistas no 
vos, prossegue hoje, com. a 
inauguração do mais três 
individuais, onde o des
taque é Paulo Porcellâ, às 
20h oOrnm no MARGS. No i 
mesmo local, a. 19h 30min | 
o gravador gaúcho Saint 
Clair Cerr.ín esUrá reali- 
aaístío uma palestra sobre 
“Arte Contemporânea nos 
Estados Unidos”.

Faolp Porcetla dispensa a-

presentaçdM. Seu nome fi
gura «Tilrt-' os pintores mais 
conceituados do Rio Gran
de do Su! possuindo uma 
bagagem artística de mais 
de 20 anos d* carreira. .Nes
ta individual, reúne uma 
se-.iff de quadros de pe
quenas dimensões onde e- 
x latem novos elementos: 
mesas, cadeiras, frutas, 
panos, acrescidos a suas 
paisagens. Porcelia. é um 
dos artistas que participa 
da mostra ‘ Arte Gaúcha 
Hoje” inaugurada semana 
passada em Brasília. No 
Museu de Arte, sua expo
sição será inaugurada à3 
20h âOmin.

Racücado em Nova 
Iorque há vários anos, 
Saisit üi&ir O min volta pe 
ríodicamenh ao seu Ratado 
para rea lixar expiai coes <• 
rever familiares. Seu traba
lho de gravura em metal ê 
extre m a n tente requinta do 
como ficou comprovado na

Pintura de Paulo Porc&lb

uma série de desenhos ten
do por tema flores. Ela é 
aluna de Vagner Dotto e 
seu trabalho poderá ser 
visto até 4 de novembro, 
nesta escola que fica na 
Tristeza (Dona Pauiina, 36, 
Io andar). Um pouco mais 
além, em Ipanema, na Ga
leria de Arte La Gioconda 
(Rua Dr. Arnaldo da Silva 
Ferreira, 330), às 21h ídlia 
AbiUhí Bandeira estará 
alizando uma mostra de 
seu trabalho em tapeçaria - 
tecelagem. A exposição 
prossegue até o dia 27, das 
14h às 17h.

individual realizada ano 
passado, na Galeria Gr.iv 
nard. Desta vez, aprovei
tando sua estada em Porto 
Alegre vai falar sobre sua 
experiência noa Estados 
Unidos, especialmente em 
Nova Iorque onde reside. 
Para isso visitou inúmeras 
galerias o ateliers, trazen
do cerca de 150 slides que 
serão projetados no auditó
rio do MARGS.

As duas outras individu
ais programadas para hoje 
são de artistas estreantes. 
As 20h, na CREARE, irene 
Simões estará mostrando
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