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Individuais no Margs ■Jornal: Co.XtíUO &%,.... ....  ......... ,
As artistas Michele Finger e Lorena Geisel realizam, j ‘.Mu:......... 2— ‘.......à. • 7 ;

de hoje até 3 de setembro, nas Salas Negras do Margs . ....£ j........... _.... ........ ....  j
(Praça da Alfândega, s/n°), ^«”^2 . Assunte: H f ..^ !•
simultâneas denominadas Gabinete de Cunosidaaes , .................................................
“O Guarda-Roupa", respectivamente. Michele exibe téc
nicas variadas e Lorena mostra uma instalaçao.

/

Fragmentos e objetos em obra de Finger

Resistência da memória
Mostras individuais simultâneas de Michele Finger e 

Lorena Geisel inauguram às 19h de hoje, nas Salas Ne
gras do Margs. Gabinete de Curiosidades, de Michele Fin
ger, é uma obra que evidencia a questão da resistência da 
memória, através do excesso e da acumulação. Criado em 
várias técnicas, incluindo pintura, escultura, colages 
semblages, o trabalho reúne objetos e fragmentos encon
trados ao acaso. Sobre ele, diz a artista: Remeto o espec
tador à própria história dos museus, que têm sua origem 
nos gabinetes de curiosidades dos séculos XVI e XVII”.

Já em O Guarda-Roupa, Lorena Geisel mostra instala
ção onde fotografias de roupas e objetos do universo femi
nino são dispostas no interior de um armário, de forma a 
criar um quebra-cabeças visual. Num mundo superpovo- 
ado de imagens e objetos, a artista propõe ao observador 
um novo olhar sobre esses elementos do cotidiano. Con
forme a crítica Nadja de Carvalho Lamas, “Lorena possui 
uma poética elaborada com requinte, cujas obras são ges-
tadas com intensa profundidade e amor”. ---- --------------_---------

Formadas no Instituto de Artes da UFRGS, Michele é jornal; ÇoCi>-í> rcU C
’ bacharel em Escultura e Lorena, mestre em Poéticas Vi- I r\ • \r\ P . S.....^
1 suais. As exposições no Museu Ado Malagoli (Praça da| . ‘.........
| Alfândega, s/n9) podem ser visitadas de terças a domin- 
! gos, das 10 às 19h. I
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Por cfenfro do 

guarda-roupa
Até o próximo dia 10, as ex

posições individuais simultâ
neas de Michele Finger e Lore- 
na Geisel permanecem nas Sa
las Negras do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Com prazo 
final ampliado devido ao suces
so registrado e à grande visita
ção do público, as mostras, de
nominadas “Gabinete de Curio
sidades’^ “0 Guarda-Roupa”, 
apresentam obras e instalações 
que se valem das mais variadas 
técnicas.

Michele Finger exibe suas 
pinturas, esculturas, colagens 
e assemblages, além de uma 
coleção de objetos e fragmentos 
encontrados “ao acaso”. Com 
esta concepção, a artista busca 
remeter o espectador à própria 
história dos museus.

Lorena Geisel, por sua vez, 
criou uma instalação em que 
estão dispostas fotografias de 
roupas e alguns objetos do cha
mado universo feminino, no in
terior de um armário.

0 Margs (Prç. da Alfândega, 
s/n-) fica aberto de terças a do
mingos, das lOh às 19h.


