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Denise Sanchez estará realizando 

uma mostra no mesmo MARGS a partir 
de ' de agosto. Também a partir de 
21 de agosto, Miriam Obino estará 
mostrando uma série de máscaras nas 
salas negras do Museu.
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• DENISE SANCHES Visitar a mostra dos 
desenhos de Denize San
ches, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, 
cuja abertura está previs
ta para as 20 horas de 
hoje.

Inaugura hoje no Margs, na 
Pequena Galeria, às 20h, a 
sua mostra Em Mídia. 
Usando materiais tradicio
nais, (papel, lápis), em di
mensões tradicionais, a ar
tista afirma que "retira 
imagens da figura humana, 
que sâo recriadas no mundo 
subjetivo; tenho o pensa
mento voltado para o ho
mem em sua essência, para 
o destino da natureza e da 
humanidade. Trabalho com 
a emoção, com a intuição, 
com o espírito: em primeiro 
lugar, o amor por uma for
ma que a medida que se 
materializa, manifesta-se 
identificada com o conteú
do". Em outubro próximo, 
pçnise Sanches deverá, se
guir para‘a Espanha onfle 
cursará á Universidade
de Barcelona.
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Míriam Obino e Denize Sanches no MARGS
ü Museu de Arte do RS abre hoje às 20 horas duas individuais em suas dependências^ 

Nas Salas Negras estão as obras da escultora gaúcha radicada no Rio de Janeiro Mi-
da^^As^N^^aras^ são^guras^hwnanas^onstriüd^em^áístico^m^rra^^^^Jb1

tidianas”.

. As

exposição os desenhos de DenizeJá na Pequena Galeria do segundo andar entram
Sanches, que defende a utilização de materiais tradicionais, lapis sobre papel, como capaz 
de gerar uma "arte primordial e insubstituível por outras". As 12 peças expostas retra- 
balham a figura humana mesclando-a ao universo subjetivo da artista. Sanches esta de par
tida para a Espanha, onde cursará a Universidade de Barcelona.

em


