
SECRETARIA DE '.EDUCAÇÃO E CULTUR.A

CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SULMUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ta-cx k-Jto Kl o\-ck e P *£ * r

Promoção :

i

‘Sct-lcv AecL-^O
nsJU^,.Local :

IIfi de pegas :

oi/ikj ±í a fi/ 21Período t

\c.Ctlf^To-*0Observações : 03--



-Qsí™.-Jornal". í

oP&g1 -•»' Jâ__
it. etXfA«oo oç hQAAt&
---------—"frpgs . nsjtámwmjê

EDUARDO DE 

MORAES PIRES
Prêmio destaque em pintura do 16° Salão da 
Chico Lisboa (1993) e menção honrosa no 
último Salão da mesma associação (1994), 
Eduardo de Moraes Pires apresenta uma 
individual de pintura, na Sala Pedro Weingãrtner 
do MARGS, a partir do dia 8 de dezembro. São 
oito telas em acrílico, onde o artista utiliza 
motivos do cotidiano como pretexto para uma 
discussão pictórica. O formato e a escala de seus 
quadros possibilitam “um embate com o seu 
próprio corpo”. Nesse processo, Eduardo 
recupera, na textura do trabalho, vestígios da 
ação, o registro do seu esforço criativo, além de 
refletir questões materiais e temporais.
Pires é graduado em Ciências Sociais. Sua 
formação artística começou na UFPEL e seguiu 
através de cursos com Wladimirsky, Michael 
Chapman, Sérgio Fingermann, Fajardo, Dudi 
Maia Rosa, entre outros. O artista participou de 
coletivas como Arte de Três Polos e Nova 
Pintura, ambas no MAC-RS.
Eduardo de Moraes Pires, Acrílico sobre tela, 
s/ título, 132x140, 1993
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30 — QUINTA-FEIRA, 8 de dezembro de 1994

EDUARDO CONILL

Hoje
■ Durante todo o dia, no Country Club, tor
neio de golfe feminino patrocinado pelo Correio 
do Povo. Premiação será no inicio da noite, du
rante elegante coquetel.
■ A estilista Clarice Innig abre as portas de 
seu ateliê, no final da tarde, reunindo grupo 
exclusivo de convidadas, para mostrar os últi
mos lançamentos e modelitos para festas de fi 
nal de ano, acompanhados de acessórios.
■ Susumu Segawa, depois de servir em Por
tugal, assume interinamente o consulado-ge- 
ral do Japão em Porto Alegre e será o anfitrião 
do coquetel de hoje, às 19h, brindando o ani
versário de Sua Majestade, o imperador.
■ É com inteligente apresentação de Gilberto 
Zambrano o convite para inauguração da mos
tra de pinturas de Eduardo Pires, no Margs.
■ Tânia Garcia abre as portas de seu bazar de 
Natal com sucos e canapés e os brindes vão até 
o final do mês. É sucesso certo.
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COLETIVA — Destaque em pin
tura no 16y Salão da Chico Lis
boa, Eduardo de Moraes Pires 
apresenta individual de pinturas 
na Sala Pedro Weingartner/
Margs.
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EDUARDO DE MORAES PI
RES
Sala Pedro Weingartner do Margs IPraça 
da Alfândega, s/n°)
Pinturas em acrílico com motivos do coti
diano. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até o final de dezembro.
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)
Pinturas. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até Io de janeiro.
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EDUARDO DE MORAES PI- 
RES
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n °)
Pinturas. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até Io de janeiro. i
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES
Sa/a Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)
Pinturas. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até Io de janeiro.
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EDUARDO PIRES — Oito telas em acrílico. 
Na Sala Pedro Weingártner do Margs. 
ILSON MORAES — Esculturas em terraco
ta. No Espaço Maurício Rosenblatt da CCMQ.
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES — Sala Pedro Wein- 
gartner do Margs (Praça da Al
fândega, s/n °). Pinturas. Das 
lOh às 19h. Último dia.
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EDUARDO PIRES — Pinturas. Sala Pedro I 
Weingârtner, Margs (Praça da Alfândega, s/n9). |
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* EDUARDO DE MORAES 
PIRES
Sa/a Pedro Weingártner do Margs tPraça 
da Alfândega. s/n°)

iTelas em acrílico. De terça a domingo, das 
1 Oh às 19h.
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EDUARDO DE MORAES PI
RES
Sa/a Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)
Telas em acrílico, onde os motivos do 
cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin
go, das lOh às 19h.
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES — Sala Pedro Weingartner 
do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°).Telas em acrílico, onde os moti
vos do cotidiano são motivo para 
uma discussão sobre as artes plásti
cas. De terça a domingo, das lOh às 
19h, até fevereiro.
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)
Telas em acrílico, onde.os motivos do 
cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin
go, das lOh às 19h.
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EDUARDO DE MORAES PI
RES
Sa/a Pedro Weingartner do Margs lPraça 
da Alfândega, s/n").
Telas em acrílico, onde os motivos do 
cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin- 
go, das lOh às 19h. Até final de janeiro.
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EDUARDO DE MORAES PI- 
RES
Sala Pedro Weingartner do Margs IPraça 
da Alfândega, s/n").

Telas em acrílico, onde os motivos do 
cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin
go, das lOh às 19h. Até final de janeiro.
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EDUARDO DE MORAES 
PIRES

i iSrito Pedro Weingartner do Margs (Praça 
ida Alfândega, s/n").

i íTeiàá em acrílico. onde os motivos do . ZI U

cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin
go. das lOh às 17h. Até 12 de março.
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EDUARDO DE MORAES PI- De , &; 3 1 / OÍ_/
Sa/a Pedro Weingartner do Margs (Praça • ' , * » * T 
da Alfândega, s/n"). j ' ---- ------
Telas em acrílico, onde os motivos do • 
cotidiano são motivo para uma discussão 
sobre as artes plásticas. De terça a domin
go. das lOh às 17h. Até 12 de março.
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U EDUARDO DE MORAES HIHES — UltO te- ; 
Ias em acrílico. Na Saia Pedro Weingártner 
do Margs (Praça da Alfândega s/n®).
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EDUARDO DE MORAES PIRES - Individual
do artista que apresenta oito telas em acríli
co- onde os motivos do cotidiano são pretexto 
para uma discussão pictórica. Na Sala Pedro 
Weingártner do Margs.

Jornal:
Data: °M / o / \Ç _
Página _A1 - iAo>^,JLAgeiíÃ-

ÍLPt§p>.Assunto

EDUARDO DE MORAES PIRES — Na Sala 
Pedro Weingártner do Margs.
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EDUARDO DE MORAES PIRES - indivi
dual do artista. Eduardo de Moraes Pires apre
senta oito telas em acrílico, onde os motivos 
do cotidiano são pretexto para uma discus
são pictórica. Na Sala Pedro Weíngàrtner do 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Praca 
da Alfândega s/n9).
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EDUARDO DE MORAES PIRES - Individual 
ao artista que apresenta oito telas em acríli
co. Na Sala Pedio Weingàrtnerdo Marqs (Pra
ca da Alfândega s/nB).
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□ O lançamento da Brazilian A rí, 
a única revista brasileira no gênero 
com distribuição internacional, se 
realizará hoje à noite, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. Os 
editores escolheram Porto Alegre, 
pois a matéria de capa é sobre a 
obra de Iberê.


