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ASTON RAJER

Conservador de obras de arte

Nascido em Sheboygan, Y/isconsin, USA, em 25/02/84 

Solteiro .

Atualmento é Conservador de obras de arte do"Centro de Conservação do 

Texas.
Especialista em conservação de pinturas - Curso tirado no México, no 

Centro Churubusco.

Bacharelado em Historia da Arte ( com estudos sobre a atte latino-ame- •

ricana) pela Universidade de Wisconsin - Milwaukee.

Curso na Universidade das Américas em Puebla, México, sobre Historia 

da Arte, Arquaologia e Introdução à Conservação Artística.

Em 1982 visitou profissionalmente, acompanhado de assessores, o'Museu\

Nacional de ARtes Plásticas do Rio de Janeiro.(?)

Sua viagem será de 40 meses, visitando museus da Europa, Canadá, Ori

ente, America Central e América do Sul.

Planeja trazer com ele um secador àKxportátil de gravuras".Ê um mode

lo aperfeiçoado (tamanho menor) por e^e.^ 1

Trará tambfm copias de um catá§.ogo.Jbditado em português ^sobre 

práticas de conservação e apresentação.
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Margs sobreXaS;AVairtiarrS í™ de s-exta‘fe^a' no çao cronológica do material é referente à produção dos 
AmAHnon!"bM A* Contemporânea Norte- períodos austríacos 1915/1938 - e brasileiro - 1939/1970
Americana . Na sexta-feira encerra-se também o curso A mostra fica aberta à visitação até o dia 20 mimn
RÍ9tflnrnSptLIrtÍnnShraní0 T *Mar£S sobre "c°nservação e ção do Gabinete de Estudos e Documentação de Arquite 
^mí phQÇ p ?e ?bcaS d,e A?K■Sua vülda a Porto Alegre tura Brasileira, com o apoio da^uTdade de sua À?ea de 
turais dos Estados Unldos° D1VUlgaÇà° e ReIações ^ Pesquisa e Extensâo e da Pró-Reitoria de Extensão.

♦ Desde ontem, na sede doUnibanco (24 de Outubro, 970)
___ ,, ,, . , esta aberto o 1? Salão de Tapeçaria do Rio Grande do Sul,
com assessoria do Museu de Arte de São reunindo cerca de 30 tapeceiros convidados.

♦ Loide Hortència Wagner inaugura logo mais, ás 20h, no 
Sagu ao do Centro Municipal de Cultura, individual de pin
turas. A exposição fica aberta á visitação até o dia 17.
♦ Um painel do artista plástico Frantz passou a fazer do 
‘‘foyer” do Teatro Renascença, no Centro Municipal de 
Cultura. A obra tem cerca de 16m2 e foi doada pelo pintor.
^ O projeto “Vinho e Arte”, da Maison Forestier, lança 
agora quatro novos Reserve com obras assinadas pelos 
artistas plásticos Antônio Henrique Amaral (“Bambu"), 
Baravelli ("Propriedade Particular"). Luís Pizarro ("Ca
sal"). e José Carlos Ferreira ("Mulher”).

* A. H. Stem está lançando o I Concurso de Pintura e De
senho Infantil,

♦ Zorávia Bettiol estará recebendo logo mais. na Singu-
____, J?1"1 Para a abertura da exposição "Desenhos de Parati".
, . .. ;Q vernissage.está marcadoparaa&ãObt; 1.1^
—-------------------------"i *>*1 r -7V.7 ví* ? n-ip.r»
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A respeito 

de arte
® Peter Bommels, um dos três artistas 
plásticos que representam a Alemanha na 
18? Bienal Internacional de São Paulo, es
tará hoje à tarde no auditório do Museu de 
Arte, para "speech” ilustrado com slides 
sobre seu trabalho e sobre as tendências 
do grupo Muhlheimer Frelheit nos últimos 
cinco anos. Amanhã, no mesmo local, An- 
ton Rajer estará falando sobre "A Arte 
Contemporânea Norte-Americana”.
® O Grupo Aquarela, formado junto áo 
ateliê de Nathanlel Guimarães, inaugura 
logo mais a Sala de Arte da Associação 
Leopoldlna Juvenil. São artistas proceden
tes de várias áreas do meio artístico. En
tre eles, Berenice Burger, Cândida Grlllo, 
DagmarRank, E mídia Schnelder, IvoTel- 
lini, Maurício Azubel e Nilda Tublno.
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* Às 17 horas de hoje, no 
MARGS, encontro com Anton 
Rajer, que falará sobre "A Arte 
Contemporânea 
Americana". Professor de Histó
ria da Arte e restaurador do 
Centro de Restauração do Te
xas, o conferencista ainda esta
rá ministrando curso sobre 
"Conservação e Restauração 
das Obras de Arte" .

Norte-
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Informe Especial
Oportunidade rara

Os gaúchos que se preocupam com a proteção e a 
preservação do patrimônio artístico e histórico rio- 
grandense — e felizmente hoje seu número não é 
pequeno — podem ganhar um importante aliado em 
sua luta. O técnico norte-americano Anton William 
Rajer, que está em Porto Alegre ministrando um 
curso a convite do Margs e do Consulado dos EUA, 
mostra-se interessado em proceder à restauração 
das valiosas telas que se encontram no saguão de 
entrada do Instituto de Educação General Flores 
da Cunha, utilizando uma substância adesiva que 
serve para fixar a tinta original, e que é fabricada 
em seu país. Mas como para completar o trabalho 
seriam necessários dois anos, o técnico só poderá 
realizá-lo se contar com o apoio de nossas autorida
des. Está na hora de o Governo do Estado, através 
da Subsecretária da Cultura, examinar a possibili
dade de liberar os recursos para tanto. Oportunida
des como a atual muitas vezes não se repetem.
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sua luta. O técnico norte-americano Anton William 
Rajer, que está em Porto Alegre ministrando 
curso a convite do Margs e do Consulado dos EUA, 
mostra-se interessado em proceder à restauração 
das valiosas telas que se encontram no saguão de 
entrada do Instituto de Educação General Flores 
da Cunha, utilizando uma substância adesiva que 
serve para fixar a tinta original, e que é fabricada 
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