
SECRETARIA DE .EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

KUSEU DE ARTE DO RIO GR’,DDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
DO SUL

Promoção :

f

Local :

Nfi de peças :

°1/VL a Hj £1/ ãlPeríodo i

Observações :



.liU—f
Z-£& -

Assuml<* :_._.

j J <i raiai: 

j Data:

i

k

Pintura figurativa de Wilbert em exposição
Wilbert ou Néslon Wilbert Jú

nior, nascido em São José do Ouro, 
município que se afastou muito 
cedo, traz pinturas e desenhos à 
Galeria João Fahrion, do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, a 
partir de amanhã até 14 de agosto, 
numa promoção do Instituto Esta
dual de Artes Visuais da Secre
taria de Estado da Cultura. Pintor 
figurativo, Wilbert não se atém 
ao discurso da pintura, preferindo 
celebrar a cor, a fonna, o gesto, 
o espaço e o texto inerentes ao ato 
de pintar. Valendo-se de colagens, 
a partir de reproduções de pintu
ras, entre elas renascentistas e ro
mânticas, Wilbert não quer que 
as pessoas se voltem para o tema 
de suas criações. Sua preferência 
recai na pintura em si, como exer
cício de criação, livre da preocu
pação de querer dizer algo espe
cífico com ela.
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WILBERT
Galeria João Fahrion do Margs IPraça da 
Alfândega, s/n°).
Pinturas e desenhos. De terça a domingo, 
das 12h às 17h. Até 14 de agosto.

Ü-CMJK.

iOata:.... O 4 /_ O ? / ^tf
| -14 -
í Assunto

\WILBERT
Galeria João Fahrion do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°).
Pinturas e desenhos. De terça a domingo, 
das 12h às 17h. Até 14 de agosto.
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WILBERT — Galeria João Fahrion- 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°). 
Pinturas e desenhos. De terça a do
mingo, das 12h às 17h.


