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Debate no Margs 

discute a obra de 

Karin Lambrecht
O trabalho da artista plástica 

gaúcha Karin Lambrecht, atual
mente em exposição nas pinacote
cas do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, será o centro de 
discussão hoje, às 17h, no Maigs 
(rraça da Alfândega, n°).

O debate será conduzido pelo 
critico Agnaldo Farias, curador 
do segmento brasileiro na 25a 
Bienal de São Paulo, pela profes
sora Icléia Borsa Cattani e pelos 
artistas Maria Helena Bemardes 
e André Severo. O público pode
rá participar da conversa, que tem 
entrada gratuita. A artista tam
bém estará presente. O ponto de 
partida é a participação de Karin 
na 25 Bienal de São Paulo e no 
Projeto Areai, iniciativa indepen
dente que fomenta a criação e a 
produção de artistas plásticos no 
Estado. A exposição de desenhos 
e pinturas feitas com sangue de 
carneiro (foto) de Karin Lam
brecht segue aberta à visitação 
até 25 de agosto, de terças a do
mingos, das lOh às 19h, também 
com entrada fiança, no Maigs.
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tendências
/\ Garagem de 

Arfe faz uma 

homenagem 

aos 83 anos 

de Xico 

Sfockinger, 
expondo 14 

flores em ferro 

pinfado, na 

linha de 

seus cácfus.
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A arfe de sangue e terra de Karin Lambrecht
f ^nSue de cameiro, amostras ocupar salas individuais na 25a Bie- 

de terra e figuras abstratas nal Internacional de São Paulo.
; sao os elementos presentes na Na entrada do Mares, o especta- 

exposição de Karin Lambrecht dor irá se deparar com pequenas te-
Vf no Margs (Praça da Alfândega, las abstratas que fazem referência ao
s/n . Na mostra, abei ta ate 25 de corpo e trazem a inscrição “eu e você"
agosto pode-se conhecer um pouco no canto esquerdo. As pecas foram
da produção da artista porto-ale- produzidas com sangue de carneiro
grense nos últimos seis anos. Consi- extraído no momento do abate, para
derac a uma das principais referên- uso doméstico, nas estâncias de Ba
cias da arte contemporânea no Esta- gé. Com sua arte, a artista busca
do. destacou-se no circuito artístico desmitificar o tabu da morte e inseri-
nacional, sendo um dos três nomes la como um ato final e invariável da
escolhidos, entre os brasileiros, para vida. Impossível ao observar as telas

Confira
na rua Luciana 

de Abreu 450, 
afé 6 de 

sefembro.
A galeria 

fica aberfa 

ao público 

nos sábados,

não pensar em saúde, doença, vida e 
morte. Refletir sobre a condição hu
mana e a sua fragilidade.

A artista, que optou por uma ex
posição sem título, em algumas de 
suas peças trabalhou com o sangue 
em roupas, aventais, vestidos e pa
nos. O que faz ressoar suas palavras: 
Revelar algo que vem das áreas mais 

repulsivas da forma humana, do lado 
que não gostamos de encarar, das 

mais obscuras do nosso pen
samento". E. certamente, é para lá 
que o visitante, ao permanecer no lo

cal por muito tempo, acabará indo.
Utilizando o elemento terra. Lam

brecht apresenta cinco grandes telas 
que são compostas por^amostras de 
terra recolhidas em diversas regiões 
do país. A artista salienta 
posições as diferentes colorações e 
pigmentações entre o material extraí
do na região SuJ. o mais escuro, aver
melhado. c o recolhido no litoral, en
tre o Espírito Santo e a Bahia, mais 
rosado. Visitação com entrada fran
ca, de terça a domingo, sempre das 
lOh às 19h.

nas com-

zonas
das

10h às 13h, 
e de segundas 

a sexfas, Silêncio entre oráculos e bilhetes
v/ U?Ar,iraneira de concretlzar a crença budista é o resultado do trabalho de 
Vera Wildner exposto nas Salas Negras do Margs. Para levar o visitante a um 
momento de introspecção e silêncio, ela apresenta 90 pequenas capelas de 
madeira adornadas por folhas de ouro, tinta a óleo, acrílico e, especialmente 
crucifixos, e cinco pinturas inéditas intituladas “Silêncio” e “As Casas das Al- 

^ v:w«5 mas”. Mesmo tendo inspiração budista, su-
i | as capelas foram adornadas com signos
fggg|Sp»*,‘r católicos, criando maior identificação com o

público. Em destaque, um oratório de 2 me
tros de altura, onde o visitante terá, certa
mente, vontade de interagir. Completando 
a mostra, em duas telas, foram dispostos 
pequenos bilhetes com orações deixadas 
junto a seu trabalho em exposições anterio- 

f - - «... res. Na tela, um conjunto de pedidos como
ventes, revelando a carência, a humaniza- 
ção das pessoas que ali deixaram um pou
co de sua alma. Nascida em 1936, Vera 
Wiidner estudou artes plásticas no Instituto 
de Artes da Ufrgs e lecionou no Atelier Livre

----- . de Porto Alegre. Visitação de terças a do-
> • , - ■ ;; rningos, das 10h às 19h, até o dia 20 de

' ^ agosto, com entrada franca.

das
10h às 19h.
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