
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

EVENTO:

CsCqv-

12 /os a

c<^
LOCAL:

iX|a?> IPERÍODO:

OBSERVAÇÕES:

L:a llj(ò5 ^



a: I
j Assunto:.. í^*^i0í'?Jj

Margs renova ciclo de exposições
Duas mostras são dedicadas a artistas chinesas; outra exibe obras de Carlos Scliar em serigrafia
■pv uas pintoras chinesas, naturali- em evento com entrada franca. --------------------------------------------------------------  tela ou papel. Al-
JL/zadas brasileiras, ganham mos- Com curadoria de Fernando Vel- guns dos trabalhos
tras dedicadas à sua produção no loso, a mostra de Helena Wong apre- formam trípticos,
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). senta as fases e obras mais impor- 
Segue até 4 de junho, nas galerias tantes da carreira da pintora, dese- 
João Fahrion e Ângelo Guido, a ex- nhista e gravurista falecida em 
posição “Helena Wong - 
Trajetória de uma pai
xão”, que integra a série 
Artistas Paranaenses do

mas, mesmo esses, 
foram pensados pela 
artista somente após 
a criação separada 
das obras, momento 
no qual se tomam 
observáveis as se
melhanças em tra
ços e cores. Segundo 
o crítico carioca 
Mack Bercowitz afir
mou que “a força do

1990. São traba
lhos fortemente
marcados pela 
luta diária de He-

Museu Oscar Niemeyer 
(Curitiba). A partir da 
próxima quinta-feira, 11, 
será possível conferir a 
mostra de obras recentes 
de Glória Yen Yordi, na 
sala Oscar Boeira. No 
mesmo dia, a artista en
contra o público, às 18h, 
no auditório do Margs,

lena contra a gra
ve doença reu
mática que porta
va desde os 5
anos de idade. Criações de Glória Yen Yordi, no Margs a partir do dia 11 
Estão incluídas procurou alcançar uma expressão action-painting, o gesto quase violen- 
na mostra as pri- artística própria, empreendendo to, mas sempre elegante; o controle, 
meiras obras, de uma busca pela superação e afirma- o fundo filosófico e a delicadeza da 
quando ela ainda ção de sua liberdade para criar. De arte chinesa, tudo isso aparece nas 
se chamava Mie acordo com o curador, a obra de He- guaches e pinturas de Glória Yen 
Yuan, em que lena apresenta uma diversidade pic- Yordi”. Nascida em Xangai, Glória é 
aparecem a cali- tórica e temática que não permite médica com especialização em ra- 
grafla e a típica uma apreensão coerente por parte diologia, pintora e pianista. Estudou 
pintura chinesa, do espectador. Paralelamente à in- com nomes como Fernando Baril, 
Também exem- auguração da mostra, ocorreu o lan- Britto Velho, Paulo Porcella e Hsiao 
piares dos perío- çamento de um livro que traça um Chin, com quem aprendeu técnicas 
dos figurativo e panorama da produção da artista.

Obras criadas entre 2002 e 2003
de pintura chinesa.

E no próximo sábado, dia 13, co-abstrato, passan
do pelos quadros trazem à tona paisagens surgidas no meçam as mostras de acervo do
com cores vivas e imaginário de Glória Yen Yordi. A Margs, que possui mais de 3 mil
chocantes cria- exposição, que pode ser vista até 11 obras. Nas Salas Negras, será possí-
dos na maturida- de junho, exibe obras em que a li- vel conferir cerca de 20 serigrafias
de. Durante sua berdade é a tônica; não há planeja- do desenhista, pintor e gravurista
curta existência, mento ou modelo servindo de inspi- gaúcho Carlos Scliar, realizadas en-

Obra de Helena Wong e, acima, livro sobre a sua trajetória Helena Wong ração. São pinturas abstratas, em tre as décadas de 60 e 80.
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• Glória Yen Yordi, artista chinesa naturalizada Brasileira, inau
gura amanhã mostra de pinturas na Sala Oscar Boeira, do 
Margs. A série reúne a produção mais recente de Glória, que 
retrata o céu, as nuvens e as diferentes nuances de cores ao 
decorrer de um dia.
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Pinturas recentes em papel eacrílkod^or^ ^ Rio

STo lulldoXlagoli (Praça da Alfândega., s/n»), a

onde paisagens do ma®^°Gló^ participa de um encon- 
das aos espectadores, s■ \ , Margs, quando ira falar
tro com o público, no audi A exp0sição pode ser confen- 
sobre seu processo de ^^/^^os, das lOh às I9h 
da até 11 de junho de ^ad° ^ têm gldo fontes de ^

O céu, as nuvens e rmsncesae & diz ter a sor. o ^
Glória. Nasddaem Xangai, C* possível admirar o mais ,« ^
te de viver em Porto Alegre, onoee P , como | £
ündo pôr-do-sol e a po uiç Algumas peças formam jj ^
em tantas outras grandes cidaci °ensados por ela apos
trípticos, reunidos por forma. de Fernando Bani, >
a criação em separado dasi obras oiória realizou ______

onal de Arte Contemporânea, em * lorença.
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Arte
Paulo Capelari abre as portas de sua galeria e casa de mol

duras na Visconde de Rio Branco, dia 6 de junho, com coletiva 
de artistas gaúchos inspirados na Copa do Mundo. Estarão lá 
trabalhos de Fernando Baril, Gelson Radaelli, Paulo Porcella, 
Glória Yen Yordi e outros.

E-mail: conill@correiodopovo.com.br

mailto:conill@correiodopovo.com.br


ri CsVuÜ-'©* .
OS.. .&Q€l£

• „^íLà*aS<,A^.Â&^i ^L©- jJ\fijO*\£(J
iiData:...

Ps cri a:
Assunto

Galerias têm intensa programação
Margs, Instituto Moreira Sales, CCMQ, Dmae e Casa de Artes Regina Simoni promovem exposições
17 xposições de arte dedicadas a rada a exposição de pinturas de Gló- 18h; e “Contemplação 
Jj vários temas e exibindo técnicas ria Yen Yordi. A chinesa, naturaliza- do amor - 18 artistas 
variadas figuram na programação da brasileira, estará recebendo o pú- mais 1 poeta , na ga- 
cultural da semana. Hoje, às 19h, blico para um bate-papo às 18h, no leria Augusto Meyer 
na sala Oscar Boeira do Margs (Pra- auditório do museu, com entrada (3fi andar), 19h, onde 
ça da Alfândega, s/n°) será inaugu- franca. A mostra exibe paisagens 18 artistas produzem
______________ margs/divulgação/cp que surgem no imaginário de trabalhos inspirados

-â% ri Glória, onde não há planeja- na poesia de Alcides 
mento ou modelo para servir Buss. O autor estará 
de inspiração. Visitação de presente na abertura, 
terças a domingos, das lOh às autografando “Con

templações do amor".
Na galeria do

19h, até o dia 11 de junho.
A galeria do Instituto Mo

reira Sales (Túlio de Rose, 80, Dmae (24 de Outubro,
2a andar) exibe gravuras em 200) segue a coletiva_________ .
metal aquareladas em “Obras “Gravuras”, com tra- Obras de Fingermann, na galena do Instituto Moreira Sales 
em papel: uma experiência balhos em serigrafia, xilogravura, Artes Regina Sirnonis, em Santa
gráfica por Sérgio Fingerman”, gravura em metal e litografia, elabo- Cruz, a Exposição Cultural do Ja-
a partir de hoje, às 19h. rados por Fernanda Soares, Leonel pão, aberta del3h à 18h. Principais

Na CCMQ (Andradas, 736) Tozzi, Jane Machado e Tâmisa construções japonesas, templos,
serão abertas hoje as exposi- Trommer. Hoje, às 18h30min, os ar- castelos e santuários, podem ser
ções “O Alegrete de Quinta- tistas participam de um bate-papo apreciados através de maquete.
na”, nos espaços Majestic e com o público, na galeria. E até o Lanternas usadas nos festivais japo-
Mario Quintana (térreo), às domingo pode ser vista, na Casa de neses também estão expostas.Margs exibe trabalhos de Gloria Yen Yordi
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Últimos dias de Yen Yordi
Quem ainda não viu as obras de Glória Yen Yordi, em 

exposição na Sala Oscar Boeira do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°), tem somente até o próximo domingo pa
ra conferir dez trabalhos em tela e papel com tinta acrí
lica. A artista chinesa, nascida em Shangai e naturaliza
da brasileira, tem como fonte de inspiração o céu, as nu
vens e as diferentes nuances de cor no decorrer do dia. 
A visitação pode ser feita das lOh às 19h.


