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A *Arte jovem: o que deve ser visto

“A Vida è Mesmo Assim ” ou de Bento Gonçalves, e É leio iá
Um Outro Alguém na Multi- tem um vasto currículo de ex- 

dao e a exposição que movi- posições em galerias da cida- 
menta o MARGS a partir de de. Os dois são promissores
hoje. Katia Prates e Elcio artistas plásticos do Rio Gran- 
Rossini uniram-se para mos- de do Sul 
trar seus trabalhos, que têm 
um fator comum: a originali
dade. Élcio apresenta 15 dese
nhos em lápis de cor e aquare
la, onde a figura humana se 
mescla com os animais, dando 
um caráter fantástico à obra, 
e onde o kitch permanece co
mo pano de fundo 
imagens oníricas.

Kátia mostra três gouaches 
(uma série de poltronas 
tampadas) e 12 desenhos 
pastel oleoso. São desenhos de 
figuras que quase chegam à 
abstração e onde a essência da 
forma é condensada 
no traço. Ela foi a terceira co
locada no I Salão de Desenho
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Kátia e Élcio promovem 

um “coquetel dançante”
Extremamente bem humorados, a dupla de artistas plásticos 

Élcio Rossini e Kátia Prates, antecedendo o término da expo
sição conjunta que realizam no MARGS, promovem hoje às 
18h 30min, aquilo que denominam um "Coquetel Dançante". 
E o fazem através de um convite muito original em forma de 
fotonovela fotografados por Emar Chassot.

"A Vida é Mesmo Assim" ou "Um Outro Alguém na Multi
dão" denomina - se esta mostra de mini desenhos que será 
encerrada no próximo domingo. Os trabalhos de intenso colori
do, emoldurados, estão a venda ao preço único de Cr§ 6 mil.

Durante a festa de hoje, Kátia e Elcio estarão realizando inter
ferências com o público, a exemplo do que fizeram durante 
toda exposição. Ambos são alunos do Instituto de Artes da 
UFRGS e receberam prêmios em recentes saiões. Além de 
desenvolverem um trabalho de nível, destacam - se pelo bom 
humor com que encaram as artes visuais porto - alegrenses.

Kátia e Elcio numa cena da fotonovela que
serve de convite
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