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Delcia’ de Vera Wildner abre hoje
Ut31tlcl U uAnnq/nivtii.GACÃo/cp outros. Lecionou no Atelier Livre de

Começa hoje. às 19h. no Margs ------- ------------ “ J g Porto Alegre durante 2o anos e ho-
(Praca da Alfândega. s/n-) a expo- j j je atua frente ao Atelier Astaggio.
sição ‘Delcia - vestido de noiva". da Sua obra já foi vasta em dezenas
alista plástica Vera Wildner. Pin- I {£_ L, de mostras coletivas e mdmdums
turas vestidos e outros objetos l»"*- 1 ! no Rio Grande do Sul. em Santa
compõem a instalação apresentada 1 I |gcatarina,emSãopauloe no Distn^
por Vera. Inspirada em suas me- 1 II to Federal. Intemactonalmenteo
mórias com a mãe - que era modis- , „ trabalho da artista ja pode ser con
ta e vestia noivas e debutantes - a «*** ■ ~ j g 1 ferido na Europa, em pais» como

íse-ts”Q ■ i1 -. M saaSSSs
tes. Bacharel em pintura pelo Instituto de j™s blic0 pode visitar a mostra a partir de amanha ate 0 dia
K ^“^«“" ^o^tre 25 de junho, de terças a domingos, das lOh ■
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# A artista plástica Vera 
Wildner inaugura amanhã, 
às 19h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, sua 
15? exposição individual 
Délcia - Vestido de Noiva.
A instalação é em homena
gem a sua mãe Délcia que 
faleceu em 2003.

Data:..

Assunto:

Roupa de arte
r\ ara que a mostra Delcia - Ves- 
X tido de Noiva fosse viabiliza
da, a artista plástica Vera Wildner 
teve que contar com a generosida
de de nove noivas. Entre elas, Eli- 
sabete Sperotto Szekir, Maria Te- 
reza Bandeira, Roberta Fischer 
Regner e Liane Paiva. Os vestidos 
de noiva delas, confeccionados 
por Delcia, mãe da artista, são a 
base das instalações que ocupa
rão as Salas Negras do Margs a 
partir de quinta-feira.
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EXPOSIÇÃO DIVULGAÇÃO
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Vera Wildner 

apresenta 

vestidos de noiva.
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Carolina Zilio

L_íA artista plástica Vera Wildner 
inaugura hoje, às 19h, no Mu

seu de Arte do Rio Grande do Sul, 
sua 15- exposição: “Délcia - Vesti-

:

- nos e as anotações de medidas, da
do de Noiva”. Na mostra, a artista tas e locais dos casamentos também 
apresenta uma instalação em home- farão parte deste contexto, 
nagem a sua mãe Délcia, que fale- A exposição, com curadoria de 

em maio de 2003. Ela criava Céllia Antonacci Ramos, propõe 
vestidos de noivas e anotava todos uma reflexão sobre o sonho, o casa- 
os detalhes do processo em agen- mento, o tempo, a memória e a es- 
das, que serviram de inspiração pa- piritualidade.

As transparências, veladuras, SerVÍÇO 
colagens e a cor branca, caracterís
ticas marcantes nas obras da artista, 
estarão presentes nas pinturas em 
técnica mista e nos vestidos, resga
tados das antigas clientes para esta 
exposição. Alguns vestígios do pro
cesso de criação dos vestidos como 
restos de tecidos, moldes de figuri-

ceu

Exposição “Délcia - Vestido de
Noiva”

Inauguração hoje, às 19h. 
Visitação: de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Até 25 de junho

Salas Negras do MARGS (Praça da 
Alfândega, s/n-)
Entrada Franca
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Volta à memória familiar

A artista plástica Vera Wild- 
ner - cuja exposição Delcia - 
Vestido de Noiva fica nas Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli até 
25 de junho, com visitação de 
terças a domingos, das lOh às 
19h - participa de um encontro 
com o público, no auditório do 
Margs (Praça da Alfândega, s/nQ), 
às 18h de hoje. A mostra é 
homenagem à mãe da criadora 
gaúcha, que fazia vestidos para 
noivas e debutantes. Nas instala
ções apresentadas, Vera combina 
peças costuradas por Delcia com 
pinturas, além de objetos famili
ares e moldes. Para realizar os 
trabalhos, ela buscou algumas 
das noivas e debutantes que 
usaram roupas confeccionadas 
por sua mãe. Entrada franca.Obras de Vera Wildner seguem em exposição no Margs
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