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SECRETARIA DE'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUB3ECRETARIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

CURSO NO MARGS: ÂREA DE ATUALIZA; lo
" FABRICAÇÃO DE PAPEL ARTESANAL " 

( P/ guias artísticos )
ARTISTA: Otávio Roth

Promoção : SUSEC / SEC
' MARGS
RIOCELL ( patrocínio da passagem )

Local sMARGS- Torreão

Nfi de peças :
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Observações :-Caráter intensivo

-Roth e membro da ^ssocoação Internacional dos 

Historiadores do Papel.

-Especialista em papel artesanal no Brasil. 

-Cachet ( receita dos alunos )

-Boletim MARGS n- 21 Junho/Julho 8Z4.
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★ Otávio Roth estará 
no MARGS, nos dias 20 
e 21 do corrente, 
ministrando um curso 
sobre a fabricação de 
papel artesanal para 
fins artísticos.
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Fabricação de papel artesanal
0 artista plástico brasileiro Otávio Roth - atual

mente expondo no Centro Municipal de Cultura (Érico 
Veríssimo, 307) 32 quadros, encomendados pela ONU, 
sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
— realizará sexta, sábado e domingo no Museu de Arte 
do RGSul (Praça da Alfândega, s/n°), um Curso de Fa
bricação de Papel Artesanal Para Fins Artísticos. 
Roth, que trabalha com sucata diversificada para fa
bricar o papel oue utiliza em suas obras (sobras de in
dústria têxtil e casca de vegetais), consumiu dois anos 
entre a pesquisa de pigmentos e a produção propria
mente dita desse suporte. Nessa nova série, por exem
plo, ele se valeu de mais de dez quilos de roupas velhas 
de algodão.

Membros da Associação Internacional dos Historia
dores do Papel, da Basiléa, e professor convidado do 
Center for the Book Arts, de Nova Iorque, o paulista 
vem atuando em várias mostras coletivas e indivi
duais.

No curso a ser ministrado no Margs, que será desen
volvido nos dias 20 (das 14h30min às 18h30min); 21 e 22 
(manhã e tarde), Roth fará uma abordagem histórica, 
técnica e prática sobre a fabricação do papel artesanal 
para fins artísticos. Inscrições no Núcleo de Extensão 

^do Margs (sala 4, térreo) a Cr$ 20 mil. y
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■ Um Curso de Fabricação de Papel Artesanal 
para Fins Artísticos, a cargo do professor Otávio 
Roth, será ministrado neste fim de semana no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Roth fará 
uma ampla abordagem histórica, técnica e prá
tica sobre a fabricação de papel artesanal para 
fins artísticos. O curso inclui a fabricação de pa
pel pelos participantes.


