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

OO dk Gl rá Lola Cx^

etc k-<€
AjO

Yx,o xo í-5^
CíftsGv.'i

EVENTO:

LOCAL:

/ o?-
02PERÍODO:

OBSERVAÇÕES:

Iv Uv-OZ? 1 29 00
k



Jornal: ^Ofi^pgJQ (fto>

... li.... /........... /...1.. .
^ágína:...fcjs^jsjfeJSsafig5S5l „..,

í Assunto: i\U jVçtodfi/\...OkJÔÊBjf

!

i

■m

Fique
DE

OLHO
NO

CHARME
DO

VIDRO
Uma boa fi 

dica de pre- 9 
sente para o 9 
Natal são as 9 
cerâmicas
em exposição no XV Salão de Cerâmica, realizado 
pela Associação dos Ceramistas do Rio Grande do 
Sul. A mostra do XV Salão de Cerâmica do Esta
do, que pode ser visitada até o próximo dia 2 de ja
neiro na galeria Iberê Camargo do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°), reúne um total de 33 trabalhos 
que podem ser conferidos de terça a sexta, das 
10h às 19h. A foto acima é de uma obra de Silvana 
Becker, que ganhou Menção Honrosa do júri for
mado pelas ceramistas Aglaé M. de Oliveira, Lilia- 
na Moeller e Lygia Mallmann, pelo professor Rodri
go Nunes e por Luciano Monteiro, representante do 
Margs. Foram premiados os trabalhos de Ana Flo
res, Maria Santos, Suzana Camposani, Amélia de 
Souza, Rosaly Plentz e Larissa Madsen.
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Cerâmicas dc
A mostra exibe um total de 33 obras d

ií galeria Iberê Camargo 
J\ do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul/Ado Ma- 
lagoli (Praça da Alfândega,
s/n2) abriga, até dia 2 de ja
neiro, as peças que inte- 

o XV Salão de

FOTOS Di

Disco de ogram
Cerâmica do Rio Grande do 
Sul. A exposição reúne 33 
obras que concorreram a 
três prêmios principais, 
menções honrosas ou des
taque especial.

Na mostra do museu, o 
público poderá apreciar as ceramicas vencedoras 
do salão, como os dois expressivos trabalhos mu
rais, batizados de “Parietais” pela artista plástica 
Ana Flores, que ganharam o r lugar; a mstalaçao 
em cerâmica branca, intitulada ‘ Jardim da lu , 
assinada por Maria Santos e Suzana Camposani, 
vencedora do 2» lugar; e “Doces lembranças ;_e 
instalação de Amélia de Souza, em • 
da peça

Nenhum de Nós autografa m
hows com bandas e sessão def&Z* S , ra (avei:

______ ____ ______ autograíos e lançamento de ca- 19h às
0 1a lugar do saião, obra de / lendário estão na agenda musical de Oqu 

Acer u°je- A banda Nenhum de Nós, em petáculc 
tos. comenioi-ação à conquista do disco o Brasil 
niza ou|;o o álbum “Acústico ao ma apre 
Anu ^ 2”’ resolveu fazer um nova ses- te ano. 
dos são de autógrafos, na livraria Cultu- lançame
trie tc
de Ç«

3a lugar. Além sal
_ “Via aérea", de autoria de Larissa Mande- 

sen, que ganhou destaque especial do jun.
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pela Associação dos Ceramistas do Rio Grande do 
Sul. A mostra do XV Salão de Cerâmica do Esta
do, que pode ser visitada até o próximo dia 2 de ja
neiro na galeria Iberê Camargo do Margs (Praça da 
Alfândega, s/nQ), reúne um total de 33 trabalhos 
que podem ser conferidos de terça a sexta, das 
10h às 19h. A foto acima é de uma obra de Silvana 
Becker, que ganhou Menção Honrosa do júri for
mado pelas ceramistas Aglaé M. de Oliveira, Lilia- 
na Moeller e Lygia Mallmann, pelo professor Rodri
go Nunes e por Luciano Monteiro, representante do 
Margs. Foram premiados os trabalhos de Ana Flo
res, Maria Santos, Suzana Camposani, Amélia de 
Souza, Rosaly Plentz e Larissa Madsen.

Cerâmicas do XV Salão no Margs
A • 7 «- *33 —S"

galeria Ibere Camargo ^ .    ..  " ^3 parlicipam da exposição es-

neiro, as^ peças^iue inte- -v 'fipUjJ Pinto, Susana Bignon, Vera

Cerâmica do Rio Grande do IIP j|j| Georgina Krenn. ^ _

menções honrosas ou des- |j|| s^rjllt teve como júri de seleção Ha , pQ t Qbra de A Souza, 3a lugar
taque especial. ^TWJüõãrdõsèmobiadêÃnaFlores membros do Margs, da Jara/m , ^ é recente. A primeira geração de
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promovem salão
A Associação dos Ceramistas do 

Rio Grande do Sul (Acergs) abre 
inscrições para o 159 Salão de Cerâ
mica do Rio Grande do Sul, que 
acontecerá de 2 de dezembro a 2 de 
janeiro no Margs. Os artistas interes
sados em participar - de todo o Brasil 
- devem retirar ficha e regulamento 

sede da Acergs (Lopo Gonçalves, 
309, telefone 3212.5690) ou no Margs 
(Praça da Alfândega, s/n9). As obras 
serão selecionadas por fotografias 
lOcm X 15cm e cada artista poderá 
inscrever de uma a três peças (são 
necessárias três imagens por peça, de 
ângulos diferentes). As inscrições 
poderão ser feitas somente nos dias 
28 e 29 de outubro, na Acergs, das 9h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo 
correio, no endereço da Acergs - Rua 
Lopo Gonçalves, 309 - Bairro Cidade 
Baixa - Porto Alegre - RS - CEP.- 
90050-350.
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Premiação do XV Salão de Cerâmica do RS
Foram divulgados os nomes dos artistas premiados no XV Salão de gs 

Cerâmica do Rio Grande do Sul. O júri, formado por Aglaé Machado de 
Oliveira, Liliana Moeller e Lygia Mallmann, ceramistas; pelo professor Ro- H| 
drigo Nunes, da Escola de Artes; e Luciano Monteiro, representando o |P 
Margs, selecionou os seguintes artistas: em l2 lugar, Ana Flores, com os Wm 
trabalhos murais “Parietais”; em 2a lugar, Maria Santos e Suzana Cam- M 
posani, com instalação em cerâmica branca “Jardim da lua”; em 32 lu- 15. 
gar, Amélia de Souza, com instalação com o título “Doces lembranças”. |p 

As menções honrosas foram para Silvana Becker e Rosaly Plentz. Com FL» 
destaque especial do júri, “Via aérea”, de Larissa Madsen. A promoção é |fs 
da Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul (fone 3334-7725), Obra de Ana Flores: primeiro lugar

7

mí-±

*

Cerâmica premiada
O trabalho Parietais, de Ana 

Flores, foi o vencedor do XV 
Salão de Cerâmica do Rio Gran
de do Sul. Promovido pela As
sociação dos Ceramistas do Es
tado, o concurso também pre
miou Maria Santos e Suzana 
Camposani, com a sua instala
ção em cerâmica branca, Jardim 
da Lua; Doces Lembranças, de 
Amélia de Souza, ficou com o 
terceiro lugar. Os trabalhos de 
Silvana Becker e Rosaly Plentz 
receberam menção honrosa.
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Parietais, de Ana Flores


