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Observações : Núcleo de Gravura: 10 anos - Salas Negras. Loietiva comemorativa dos 
dez anos da entidade. De 11/11 a 11/12

Feira da Gravura
O Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul promove sua tradicional feira de 

neste ano, acompanhando a programação da 40g Feira do Livro. As 
dos artistas associados à entidade estarão expostas na Arteloja do

gravura, 
gravuras 
museu, com preços especiais.
Haverá, também, demonstrações das técnicas especificas, na oficina de 
gravura que ocupa um dos torreões do MARGS. A Feira de Gravura funcionará 
de terças a domingos, das 12h às 21h. O evento tem o apoio do MARGS - 
AAMARGS - Arteloja e 409 Feira do Livro de Porto Alegre.



; g-ÇU-Çv H «rrcj
2? , 1 O

'arü&i:
$

Ií a \ &:.

:J\!£ia*
. •> • iüto:
i

frcJ^XO. - Q <5*

FEIRA DE GRAVURA
Arteloja do Margs (Praça da Alfândega,
s/n°)
Exposição dos trabalhos de artistas do 
Núcleo de Gravura do Estado.
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10 ANOS DO 

NÚCLEO DE GRAVURA
»

O Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul comemora 10 anos de atividades, 
abrindo no dia 11, nas Salas Negras, uma coletiva do grupo. O núcleo foi fundado em 
outubro de 1984, depois de uma série de reuniões no Ateliê Livre. A proposta era criar 
uma entidade de representação dos artistas junto aos fabricantes de papéis e tintas, além 
da organização de feiras, exposições, intercâmbios, edições de álbuns e promoção de 
cursos técnicos. Ao longo destes dez anos, o Núcleo atuou em movimentos coletivos de 
arte, organizou feiras e exposições, intensificando a divulgação dos artistas no Brasil e no 
exterior. Atualmente o Núcleo de Gravura conta com cerca de 40 associados e recebe os 
artistas e demais interessados no Museu do 
Trabalho.
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FEIRA DE GRAVURAi
»
> Além de coletiva comemorativa que pode ser 

vista até o dia 11 de dezembro, o núcleo promove 
sua tradicional feira de gravura como atividade 
paralela à Feira do Livro. As gravuras dos artistas 
associados estarão à venda na Arteloja com 
preços especiais. Haverá demonstrações das 
técnicas específicas na oficina de gravura que 
ocupa um dos torreões do MARGS. A feira 
funcionará de terças a domingos, das 12h às 
21h. O evento tem o apoio do MARGS- 
AAMARGS- Arteloja e 40a Feira do Livro de 
Porto Alegre.
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Olhares variados sobre a arte de hoje e ontem
A mostra "Olhares Sobre Porto Alegre Antiga", que abre no Museu Júlio de Castilhos 

(Duque de Caxias, 1231), é um dos destaques plásticos de hoje. Aberta até o final de 
dezembro, é composta de fotos, objetos, mapas e textos mostrando a capital desde 
fundação até a República. Com performance musical coordenada por Maria Helena 
Salvatori, o Atelier-Espaço de Arte (Duque de Caxias, 1735) mostra a partir de hoje as 
pinturas de Lenyr Vergara, cujo tema é a natureza.

Michele Finger e Daniela Cidade apresentam seus trabalhos no Espaço Novos Meios 
(35 andar, CCMQ). Michele expõe caixas de madeira com montagem de fotos antigas e 
sucatas de relógios e Daniela retrata janelas. O Nú
cleo de Gravura do Margs comemorando 10 anos 
abre hoje nas Salas Negras uma coletiva do grupo.
O museu apresenta ainda desde ontem, com su
cesso, a Mostra "Artistas Gravadores: Brasil X In
glaterra", resultante de um projeto desenvolvido por 
artistas brasileiros e ingleses em junho último no 
London Print Workshop, em tomo da expressão grá
fica contemporânea e dos ateliês livres como espa
ço de troca e reflexão artística.

sua

*

Michele Finger na CCMQ Gravuras internacionais no Margs
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NÚCLEO DE GRAVURA: 10 
ANOS
Salas Negras do Margs IPraça da Alfân
dega, s/n °)
Coletiva. De terça a domingo, das lOh as 
19h, até 11 de dezembro. — v
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• Aríete Santarosa e Glaé 
Macalós ganharam o Io e 2o 
prêmios, respectivamente, do 
2o Salão Fundarte de Desenho 
e Gravura, realizado no mês 

passado, em Montenegro. Aríete apresentou a xilogravura 
“Navegantes”, enquanto Glaé exibiu a gravura em metal 
“Foi além demais”. As duas artistas participam da mostra 
dos 10 anos do Núcleo de Gravura em exposição no 
MARGS até o dia 11 de dezembro.
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NÚCLEO DE GRAVURA: 10 
ANOS
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n °)
Coletiva. Das lOh às 19h, até domingo
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NÚCLEO DE GRAVURA: 10 
ANOS
Salas Negras do Margs IPraça da Alfân
dega. s/n")
Coletiva. De terça a domingo, das lOh às 
19h. até 11 de dezembro. 


