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Margs inaugura duas exposições
Individuais de Bina Monteiro e André Venzon estão interligadas por linguagem e elementos formais
r\ Museu de Arte do Rio Grande do cal a partir de uma seleção de refe- desenho, nesta mostra a artista ex- oivulgacao. cp
VJsul Ado Malagoli (Praça da Al- rências que possibilitaram a criação piora um grande número de técni-

de várias narrativas sobre pessoas, cas que mesclam pinturas e cola-
episódios e lugares, como a vinda da gens de materiais. Textos impres-
famüia real para o Brasil, o antigo sos, papel machê e música fazem
Auditório Araújo Viana e a obra “O parte dos trabalhos monocromáti-
tempo e o vento”. Reconhecida pelo cos. Bina Monteiro formou-se em
seu trabalho em gravura, pintura e Comunicação Social na PUCRS,

com especialização em Publicidade e 
Propaganda. Estudou com Fernan
do Baril, Mônica Zielinsky, Rubens 
Gerschmann e Luis Paulo Baravelli.
Participou da Escola de Arte da Se
cretaria de Educação e Cultura do 
RS. Atualmente é presidente da As
sociação Franciso Lisboa.

André Venzon, em “Boates", 
busca reconstruir e resgatar a iden
tidade de uma cidade fragmentada e 
esquecida, trazendo de volta à me
mória elementos do local que se en
contravam perdidos. Se durante o 
dia o bairro Navegantes parece sub
merso, à noite pulsa com a vida no
turna porto-alegrense. Paradoxal
mente, serve também de cenário pa
ra a festa religiosa mais importante 
da região. Diante deste contexto,
André Venzon propõe indentificar as

fândega, s/nQ) abre duas individuais 
hoje, às 19h. O trabalho de Bina 
Monteiro estará na galeria Iberê Ca
margo, e “Boates”, de André Venzon, 
na Sala Oscar Boeira, no segundo 
pavimento do prédio. As mostras 
estiveram expostas simultaneamen
te no Espaço Cultural dos Correios, 
no Rio de Janeiro, em novembro de 
2005, e agora retornam ao Rio 
Grande do Sul para serem apresen
tadas ao público gaúcho. Apesar de 
serem categorizadas como indivi
duais e ocuparem espaços distintos, 
as exposições estão interligadas pela 
linguagem e elementos formais. Na 
quinta-feira, dia 6, será realizado 
um encontro com o público, no Au
ditório do museu, com entrada fran
ca. André Venzon inicia a conversa 
às 17h, e a artista Bina Monteiro dá 
continuidade a partir das 18h.

A obra pictórica que Bina Mon
teiro promove uma revisão de al
guns temas presentes na cultura 
rio-grandense. Sua produção pre
tende construir uma identidade lo-

fíeleituras do artista André Venzon 
relações da arte com o lugar onde se 
vive, reconstruindo paisagens em 
suas caixas (do francês boite). O ar
tista é formado em artes visuais pe
la Ufrgs. Desde 1996 pesquisa na 
área de Percepção Ambiental e De
senho Urbano e já participou de di
versas exposições no país. Visitação 
às mostras até 7 de maio, de terças 
a domingos, das lOh às 19h.Obra assinadas por Bina Monteiro
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DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO
Bina Monteiro 

e André Venzon 

no Margs.
Cristiane Bazilio

A contece hoje à noite no Margs a 
F» abertura das exposições indivi
duais dos artistas plásticos Bina ser o cenário para a festa religiosa

mais importante da região.
Nesta quinta-feira, acontece o

te vida noturna até o paradoxo de

Monteiro e André Venzon.
Na Galeria Iberê Camargo, Bina 

Monteiro mostra obras temáticas encontro com o público, no auditó- 
que falam de memórias, lendas e his- rio do Margs. André Venzon inicia a 
tória da cultura rio-grandense. O pú- conversa às 17h e Bina Monteiro dá 
blico confere, por exemplo, a vinda continuidade a partir das 18h. 
da família real para o Brasil, o antigo 
Auditório Araújo Viana, a obra “O 
Tempo e o Vento” e telas sobre o 
ex-presidente Getúlio Vargas (foto).

Já a mostra “Boates”, de André 
Venzon, estará na sala Oscar Boei- 
ra, retratando o bairro Navegantes, 
local onde nasceu o artista, sob di
versas perspectivas, desde a pulsan-

Serviço
Exposições Bina Monteiro e 

André Venzon
Quam Abertura, hoje, às 19h. 
Visitação: de terças a domigos, das lOh 
às 19h. Até 7 de maio.
Ond*. Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Entrada franca
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Imagens do Rio Grande do Sul
Exposições de dois artistas piástieos gaúdms serão inauguradas hoje, às m no Margs

As obras "Filhas de Maria" (ao lado), de Bina 
_ Monteiro, e "Projete - lemanjá" (abaixo)

«*4 de André Venzon, estão no Margs até 7 de maio
O Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli (Margs) inau
gura hoje, às 19h, duas mostras de 
artistas gaúchos. Bina Monteiro 
traz pinturas e objetos a Galeria 
Iberê Camargo, enquanto André 
Venzon apresenta a exposição Boa
tes na Sala Oscar Boeira.

Os trabalhos, que estiveram expostos 
simultaneamente no Espaço Cultural 
dos Correios, no Rio, em novembro de 
2005, retornam ao Rio Grande do Sul 

apresentados ao público 
vistos até 7 de

para serem
gaúcho e podem ser ,
maio, de terça a domingo, das lOh às 
19h, com entrada franca. Na quinta-fei 
ra será realizado o encontro dos artistas 
com o público, no Auditório do Margs.
André Venzon inicia a conversa às 17h e
Bina Monteiro dá continuidade ao even- Dressos, papel machê e até música.
to, gratuito, a partir das 18h. p Tá na mostra Boates, André Venzon reconstrói
í obras de Bina Monteiro pretendem revisitar Já n ^ ^ Navegantes> em Porto Alegre, 

temas presentes na cultura no-grandensee c(> p^g ^ de desenhos, fotografias,
truir uma identidade local. Entre as refere luzes q bairro, onde nasceu o artista, é re-
lizadas pela artista, estão episódios, lugares^p^ ntado em suas diversas facetas. Os grandes
soas e outras obras - como, por exemp ’ destaques são a vida noturna da vizinhança e a
da família real para o Brasil, o antigo Auditó festa de Navegantes, considerada uma
Araújo Vianna e o livro O Tempo e o Vento, &> En Jb. celebrações rehgiosas da re-

0 QUE: exposições individuais de Bina Monteiro e

QUANDO: inauguração hoje, às 19h,e visitação de 
terças a domingos, das 10h as 19h, apart/r 
quarta. As mostras ficam em cartaz ate 7 de maio 
ONDE: no Margs (Praça da Alfandega, s/n, fone
(51)3227-2311)
QUANTO: entrada franca

♦ Às 19h de hoje, haverá dupla abertura 
de exposições no Margs: André Venzon apre
senta pinturas e Bina Monteiro, pinturas e 
objetos.


