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Quarta-feira, 19 de março de 1986 11fe
ra

PROJETO AVAET-PREIvECÈRE

Pata de Realização: 27 de março, quinta-feira, das 12 às 17 horas 

Local: Espaço Investigação - 1^ andar
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0 projeto Avant-Première, iniciado em 1985 pelo Museu de Arte do Ri 

o Grande do Sul, tem como finalidade mostrar obras inéditas de artistas plás

ticos gaúchos, características de sua produção mais recente, ainda não apreci 

adas pelo publico gaúcho. 0 projeto se desenvolve ao longo de um dia, com a 

presença do artista para debate com o publico.

Dentro deste projeto, o MARGS, orgão da Subsecretária de Cultura / 

SEC, na oportunidade em que traz a Porto Alegre o trabalho artesanal de Otá - 

vio Roth (São Paulo) e de dois norte-americanos, Bob Kugent e lauren.ee Barker 

(residindo atualmente na Espanha), apresenta uma instalação em papel artesa - 

4 artistas gaúchos: Barbara Benz, Neusa Dagani, Otacílio Camilo 

Wilson Cavalcanti. Os quatro jovens artistas gaúchos vem desenvolvendo há al

gum tempo pesquisas com papel artesanal, dedicando-se especialmente à fibras 

vegetais diversas, mas dando ênfase especial na exploração das possibilidades 

do papel reciclado (reaproveitamento de papel-sucata). Apresentarão no MARGS,
jpapel reciclado, usando a própria fibra como material ex-
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trabalhos feitos em 

pressivo e também como suporte. Traia a-se de uma abordagem individual, de cada 

ura dos quatro artistas gaúchos em contato com este material.

Segundo os autores da instalção, “antes vínhamos para colocar coi - 

sas sobre o papel e agora, a gente está vindo de dentro dele. Desmanchando,des 

truindo, refazendo, renascendo. Pensando o papel e sentindo-o com maior inten 

sidade. Viagens trazem conhecimento e prnzer. Nossa viagem por dentro do pa - 

pel nos traz do volta à superfície, enriquecidos, e por isso precisamos com - 

partilhar os resultados."
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Subsecretária de Cultura 

Secretaria da Educação e Cultura 
Pça. da Alfândega, s/n? - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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"Avant Première": o projeto do MARGS
Iniciado em J 985 pelo Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, o projeto "Avant Première" tem, 
como finalidade primeira, mostrar obras ine'ditas de 
artistas plásticos gaúchos ainda não conhecidos por 
nosso público. Desenvolvendo-se ao longo de ape
nas um dia, o projeto conta com a presença dó 
artista para debater

Das 12 às 17 horas de quinta-feira, o 
MARGS estará trazendo à Gdade o trabalho 
artesanol do paulista Otávio Roth e dos america
nos Bob Nugenf e Laurence Borlcer, que, atualmen
te, reside na Espanha, enquanto apresenta uma

instalação em papel artesanol de 4 artistas gaú
chos: Bárbara Benz, Neusa Dugani, Otocilio Camilo 
e Wilson Cavalcanti que, já há algum tempo, estão 
se dedicando às pesquisas com papel artesanol,, 
desenvolvendo especialmente fibras vegetais diver
sas, sempre com ênfase especial no exploração das 
possibilidades do papel reciclado ou, em outras 
palavras, reaproveitamento do papel sucata.

Uma verdadeira viagem por dentro do papel 
que, convenhamos, quando menos não seja po 
ineditismo, precisa ser conhecida.
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Artistas falam r

0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul apresenta 
amanha dentro de seu Projeto 
Avant-Premiôre, o relato c as 
conclusões das últimas ex
periências artísticas com 
papel, aproveitando a mostra 
de obras do paulista Otávio 
Roth e dos norte-americanos 
Bob Nugent e Laurence Bar-

0 Projeto Avant-Premicre 
foi iniciado em 1985 pelo

ker.

se

MARGS e tem como finali
dade apresentar obras iné
ditas para o público gaúcho, 
características da produção 
mais recente de determinado 
artista, apresentadas por ele 
próprio ao público interes
sado, no decorrer de uma tor-

própria fibra como material 
expressivo e também como 
suporte. Trata-se na reali
dade do conjunto de abor
dagens individuais dos artis
tas frente a este material.

Segundo os atores da ins
talação, “no inicio se coloca 
coisas sobre o papel. Agora a 
gente está vindo de dentro 
dele. Desmanchando, refa
zendo e pensando o papel. 
Viagens trazem conhecimen
tos e prazer. A nossa viagem 
por dentro do papel nos fez 
voltar à tona enriquecidos e 
com vontade de compartilhar 
as experiências do trajeto".

Quem desejar conversar 
com os artistas e apreciar a 
exposição de Roth, Nugent e 
Barker, pode dirigir-se ao Es
paço Investigação, Io andar 
do MARGS, das 12 is 17 horas 
da próxima quinta-feira.

de.
Dando prosseguimento á 

iniciativa, o MARGS, órgão 
da Subsecretária de Cultura 
do Estado, apresenta uma in
stalação em paiiel artesanal 
de quatro artistas gaúchos, 
Bárbara Benz, Neusa Dagnni, 
Octacilio Camilo ' e Wilson 
Cavalcanti. Os quatro jovens 
desenvolvem há algum tempo 
pesquisas com papel, fibras 
vegetais diversas e com ên
fase especial à exploração do 
pape! reciclado ou sucata. 
Eles apresentam no MARGS 
trabalhos que se utilizam da
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PROJETO AVANT-PREMIERE — No 
Espaço Investigação do Margs (Praça 
da Alfândega), das 12h às 17h, exposi
ção de trabalhos em papel artesanal, 
assinados por Bárbara Lenz, Neusa 
Dagáni, Otacilio Camilo e Wilson 
Cavalcanti.
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ANOTE
• A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está promovendo hoje um curso de “Pa
pel Artesanal”, com os professores e artistas plásticos 
Otávio Roth, Bob Nugent e Laurence Baker. O curso 
acontece das 9h às llhâOmin e das 14h às 18h, no auditó
rio do Museu, e o programa prevê que na parte da ma
nhã os artistas relatarão suas experiências e falarão 
sobre seus trabalhos, ilustrando com projeção de sli
des. Durante a tarde, haverá laboratório prático, e em 
função do conhecimento dos participantes, Roth aten
derá aos principiantes, Nugent trabalhará com técni
cas criativas e Barker com processo oriental. Maiores 
informações e inscrições, na sala 11 do Margs.

• Iniciado em 1985, o Projeto Avant-Première do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul tem como finalidade 
mostrar obras inéditas de artistas plásticos gaúchos, 
que caracterizem sua produção mais recente. O proje
to se desenvolve por um dia, e ainda conta com a pre
sença do artista para debate com o público.

Dentro desse projeto, o Margs apresenta hoje, das 
12h às 17 horas, no Espaço Investigação, uma instala
ção em papel artesanal de quatro artistas gaúchos: 
Bárbara Benz, Neusa Dagani, Otacílio Camilo e Wilson 
Cavalcanti. Os quatro já vêm desenvolvendo pesquisas 
com papel artesanal, dedicando-se especialmente a fi
bras vegetais, mas também dando muita atenção às 
possibilidades do papel reciclado, isto é, reaproveita- 
mento do papel sucata. Por isso, eles apresentarão ho
je trabalhos feitos em papel reciclado, usando a pró
pria fibra como material expressivo e também como 
suporte, dando, porém, uma abordagem individual a 
cada peça.

De acordo com os autores da instalação, “antes ví
nhamos para colocar coisas no papel, e agora a gente 
está vindo de dentro dele. Desmanchando, destruindo, 
refazendo, renascendo. Pensando o papel e sentindo-o 
com maior intensidade. Viagens trazem conhecimento 
e prazer. Nossa viagem por dentro do papel nos traz de 
volta à superfície, enriquecidos, e por isso, precisamos
compartilhar os resultados”^ J Y J t $


