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EDUARDO CONILl
Margs

^ P^gramaçao de novembro do Mar
gs inclui, antes de encerrar o mês 
~U’ a exposição individual da pintora r» Borghetü, ocupando a Sala Pedro WeL- 
faftn*r e,as galerias João Fahrion e Án-
duzido^rp Afm0Stra dos trabalhos pro- 

mente inspirada nos desenhos da artista

no dia

i sâiS»
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tira iíúdS pr U?TaTna %uint?-feira a tadividual da artista piás-
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Lou Borghetti em duas mostras
Elizethe Lou Borghetti não apre

sentava uma mostra individual de mais soturnos, primavam pelo mar- 
pinturas novas havia seis anos. A rom, pelo cinza. Pesquisei texturas, 
partir de hoje, às 19h, no Margs, ela usei resina acrílica misturada com 
vai exibir 54 pinturas recentes - 17 cinzas de lareira. Tentei ver de que 
sobre tela e 37 sobre papel.

- Meus trabalhos anteriores eram

forma eu poderia trabalhar melhor 
São obras (na maioria) sem título, a cor, enfrentar uma cor um pouqui- 

que, numa exposição sem nome, di- nho mais pura. 
zem respeito a um olhar adulto so- O catálogo da exposição, com tex

tos de Lya Luft, do jornalista Leonel 
- Eu preferi não colocar título na Kaz, do artista plástico Paulo Gomes 

mostra. Tinham me sugerido “Pos- e do marchand Décio Presser, deve 
síveis Paisagens”, mas o melhor é ficar pronto em duas semanas, 
que as pessoas vejam e sintam as Na Câmara, está em cartaz uma 
pinturas antes de qualquer coisa, mostra de Lou Borghetti chamada 
Quanto mais falamos, mais perde- Revendo Missões, com telas dos anos 
mos - diz Elizethe.

bre o imaginário infantil.

1990. A artista recebeu ontem, na Na exposição que tem abertura hoje, 
As obras são fruto de uma investi- Câmara, o prêmio Iberê Camargo de no Margs, Elizethe Lou Borghetti 

gação de cores - tons de azul, ver- Artes Plásticas. (Mais detalhes sobre apresenta traços horizontais em telas 
melho, verde e amarelo. as mostras no Roteiro da página 4.) verticais

, mmm?-
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Artista redimensiona o imaginário infantil
fotos elizethe lou borghetti/divulgação/cp série foi o reencontro com

desenhos, produzidos aos 
cinco anos de idade. Colo
cados propositalmente so
bre os trabalhos, os pe
quenos desenhos redi- 
mensionam o imaginário 
infantil da pintora.

Segundo Paulo Gomes, 
Doutor em Poéticas Vi
suais, o conjunto de obras 
da mostra também apre
senta, como característica 
marcante, a ausência de 
perspectiva: as pinturas 
são estabelecidas na su- 

Artista explora vários tons perfície da tela. No decor
rer da exposição, será lançado um catálogo com textos 
da escritora Lya Luft, do jornalista cultural e editor Leo
nel Kaz e dos artistas plásticos Paulo Gomes e Décio 
Presser. Visitação, até 14 de janeiro, de terças a domin
gos, da 1 Oh às 19h, com entrada franca.

Referências ao imagi- 
nário infantil estão pre- BE 
sentes nas 40 pinturas de 
Elizethe Lou Borghetti ex- i 
postas, a partir de hoje, às \
19h, na Sala Pedro Wein-
gártnere nas Galerias Jo- 1,1111“
ão Fahrion e Ângelo Guido 
do Margs (Praça da Alfân- j|||pj 
degas, s/n°).

Depois de cinco anos « 
sem expor, Elizethe apre- 1 
senta um conjunto de I 
obras cuja tônica é a cor, I 
experimentada em gran- I 
des planos de formato ho- HÉHHfl 
rizontal no suporte verti- Ausência de perspectiva 
cal. Ao contrário de suas séries anteriores, as obras pro
duzidas em 2005 e 2006 exploram tons de azul 
lho, verde e amarelo sobre tela e papel, com base em tin
ta acrílica e uso de técnica mista. Para a artista, o tema 
é secundário, mas uma das motivações para esta nova

W:§Ü

verme-
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PINTURAS - Mostra individual da ar
tista plástica Elizethe Lou Borghetti. A 
exposição apresenta 40 pinturas que 
experimentam a cor e fazem referência 
ao imaginário infantil. Sala Pedro Wein- 
gartner e Galerias João Fahrion e Ângelo 
Guido do Margs (Pça. da Alfândega s/n-). 
De terças a domingos, das 10h às 19h. Até 
14 de janeiro de 2007.
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Elizethe Borghetti explora novos tons em tinta acrílica

Depois de cinco anos sem mostrar seus tela e papel, com base em tinta acrílica e 
trabalhos de pintura, Elizethe Lou Bor- uso de técnica mista. Na opinião da ar- 
ghetti mostra 40 novas obras no Museu de tista, o tema é secundário, “mas é impor- 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli. tante salientar que uma das motivações 
A exposição abre hoje, às 19h, e fica em para esta nova série foi o reencontro com 
cartaz na Sala Pedro Weingártner e nas alguns de meus desenhos, produzidos aos 
galenas João Fahnon e Ângelo Guido até cinco anos de idade”. A mostra tem a cura- 
14 de janeiro de 2007. A visitação vai de doria de César Prestes e, de acordo com o 
terças a domingos, das lOh às 19h, com crítico Paulo Gomes, o conjunto também j 
entrada franca. apresenta, como característica marcante, «

U novo conjunto de pinturas foi con- a ausência de perspectiva: as pinturas = 
cebido nos últimos dois anos e tem como são estabelecidas na superfície da tela. I 
diferencial a experimentação da cor e as No decorrer da exposição, será lançado < 
referencias ao imaginário infantil. Ao con- um catálogo com textos da escritora Lya I 
trano de suas séries anteriores, as obras Luft, do jornalista cultural e editor Leonel § 
produzidas em 2005 e 2006 exploram tons Kaz e dos artistas plásticos Paulo Gomes § 
de azul, vermelho, verde e amarelo sobre e Décio Presser.
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EXPOSIÇÃO CRÉDITO
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Duas vezes 

Elizethe Lou 

Borghetti.
Margs inaugura hoje, às 19h, a 

U mostra individual da artista
plástica gaúcha Elizethe Lou 
Borghetti. A exposição apresenta 
cerca de 40 pinturas (foto) conce
bidas nos últimos dois Serviçoéanos, que 
experimentam a cor e fazem refe
rência ao imaginário infantil. A 
mostra tem a curadoria de Cezar 
Prestes e ocupa a Sala Pedro Wein- 
gártner e as Galerias João Fahrion 
e Ângelo Guido até 14 de janeiro.

Ontem, Lou Borghetti recebeu 
o prêmio Iberê Camargo de Artes 
Plásticas, na Câmara Municipal de 
Porto Alegre. Nesse local, ocorre 
outra exposição da artista, “Reven
do Missões”. A mostra é o resulta
do de cinco anos de pesquisas so
bre as reduções jesuíticas no RS e 
está aberta à visitação até o dia 8.

Mostra Elizethe Lou 
Borghetti no Margs

- Abertura hoje, às 19h. 
Visitação de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Até 14 de janeiro.
Onde Margs (Praça da Alfândega, 
s/n0-)

Mostra “Revendo Missões”
■ Visitação de segundas a 

quintas, das 9h às 18h, e sextas, das 
9h às 16h. Até 8 de dezembro.

Câmara de Vereadores de Porto 
Alegre (Loureiro da Silva, 255)

As exposições têm 
entrada franca

i
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Encontro no Margs
■* Elizethe Lou Borghetti estará presente 
hoje, às 16h, nas galerias do Margs onde 
estão expostas telas suas. A artista quer 
promover uma interação entre o público 
e as obras, gerando a reflexão.
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ONFIRA
Encontro com a artista:

Elizethe Lou Borghetti se en
contra com o público, as lbh, no 
auditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Mala
goli (Praça da Alfândega, s/n ). 
Entrada franca.


