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PRAZERES 

DO OLHAR
Liana Timm inaugura, no dia 13, 

Salas Negras do MARGS, 
a individual Prazeres do Olhar.

a artista 
preferências visuais, 
fim de seduzir o olhar.

nas

Para compor essa mostra, 
partiu de suas 
nas imagens a 
Liana Timm explora linguagens 
bi e tridimensionais, a tecnologia 
contemporânea e o uso de referenciais 
cotidianos, “buscando no fragmento a

interferindo

consumação do desejo, 
necessidade ancestral de completude, 

desdobrada pela poética visual, se 
roteiros imaginários”,

que
presentifica em 
complementa.
São 12 obras de várias dimensões

técnica mista (eletrofotogravura, tinta 
acrílica, bordado sobre tela e assemblage).
em

Nesses objetos, a artista explora o contraponto 
- desestrutura, a figura - 

abstração, o uso da cor, entre outros elementos. 
A exposição individual de Liana 1 imm fica

de 13 de dezembro a 1 5 de janeiro, com

entre a estrutura

em

cartaz
possível prorrogação.

/ iana Timm. Prazeres do olhar (detalhe), técnica mista
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Rio Grande do Sul, a exposição 
individual "Prazeres do Olhar", 
iuna mostra composta pelas pre- 
fercndas visuais da artista lnter- 
ferindo nas imagens a fim de se
duzir o olhar, explorando ainda 
a linguagem bi e tridimensional, 
tecnologia contemporânea e o uso 
de referenciais cotidianos. São 12 
telas em várias dimensões. Amos
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PRAZERES DO OLHAR
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Mostra de Liana Timm que será aberta 
hoje às 19h. De terça a domingo, das lOh 
às 17h, até 15 de janeiro.
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LIANA TIMM
Sa/as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega. s/n°)
ostra de trabalhos da artista, em Praze
res do Olhar. Preferências visuais nas 
quais a artista interfere, através da explo
ração de linguagens bi e tridimensionais. 
De terça a domingo, das lOh às 17h, àté 
15 de janeiro.
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EXPOSIÇÕES ■

VILA CULTURAL — Mostra coletiva de es
culturas e pinturas inauguram a Galeria de 
Arte da Vila Cultural (Silveira, 603). 
PRAZERES DO OLHAR — Obras de Liana 
Timm. Nas Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n9). Até 15 de janeiro.
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Liana Timm e Marisa Soibelmann, a arte como tema

OUTROS
LANÇAMENTO — Do livro “Um Poema pa
ra Elena", de Cláudio B. Carlos. No Espaço 
Maurício Rosemblal (Andradas, 736), 19h. 
MERCADO ALTERNATIVO DE QUADRI
NHOS — Palestra com Anibal Cassai, Chico 
Machado, Fábio Zimbres, Oscar Keme e Va- 
ya. No Auditório do Margs, 19h. Grátis. 
SUBJETIVIDADE E INTEGRALIDADE NO 
FINAL DO SÉCULO: PRÁXIS E COTIDIA
NO EM SAÚDE — Seminário ocorre de hoje 
a sábado na Usina do Gasômetro. Informa
ções fone 226.2265 e 227.2133.
PROJETO PÔR DO SOL — Encerram-se 
hoje as inscrições para o projeto que está 
em sétima edição. Os interessados deverão 
entregar fitas cassete com duas músicas e 
release no Auditório Araújo Vianna. Os shows 
ocorrerão ao lado da Usina do Gasômetro.
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223-4300, R-257

ARTE ELETRÔNICA

Passado retorna na 

obra de Liana Timm
A artista dá nova leitura a Botticelli e Manet Presente:

Liana Timm 
acrescenta 
elementos do 
nosso tempo a 
trabalhos 
realizados nos 
séculos XIV, 
XVII e XVIII

uma nova interpretação às 
obras, acrescentando elementos 
do nosso tempo, como flores de 
plástico, resinas ou .até mesmo 
contas de bijuterias. “É a jun
ção da alta tecnologia com a 
artesania”, explica Liana, ao 
lembrar que o processo de am
pliação não descaracteriza a ca
ligrafia do artista. Ao contrário, 
ela permite a exploração mais 
profunda do original. “Se con
segue captar o gesto do artista 
no momento em que ele deu a 
pincelada”, garante.

Todos os trabalhos, que fo
ram produzidos ao longo deste 
ano, exploram também as lin- 

... . guagens bi e tridimensionais e
tos de obras dc artistas do sccu- imDrGssionam nHa Hp1p7^ daçlo XIV, XVII e XVIII-Botti- lmpresslonam l*'3 beleza das 
celli, Manet, Cagnacci, Maber- 
se e Jan Verner. Para

NEYDE ZYS

s equipamentos de in
formática — micros, co
piadoras e scanners — 

estão cada mais presentes nos 
trabalhos de artistas plásticos 
que procuram novos instru
mentos para expressar sua arte. 
O resultado é sempre surpreen
dente, como a exposição Praze
res do Olhar, montada no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, que reúne sete trabalhos da 
artista Liana Timm.

O

Exposição:As telas em exposição são 
produzidas a partir de fragmen- as telas são

produzidas a 
partir de 
fragmentos de 
obras Botticelli, 
Manet, 
Cagnacci, 
Maberse e Jan 
Verner.

imagens. Quem quiser conferir 
o resultado de mais um casa-

pro- mento da arte com a tecnologia 
duzir os seus trabalhos, Liana de ponta, pode visitar as Salas 
ampliou, numa copiadora Can- Negras, do Margs, das 10 às 17 
non Laser 550, partes de gravu- horas. A exposição 
ras impressas em livros e deu dia 15.

encerra no
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LIANA TIMM
Sa/as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n0}
Mostra de trabalhos da artista, em Praze
res do Olhar. Preferências visuais nas 
quais a artista interfere, através da explo
ração de linguagens bi e tridimensionais. 
De terça a domingo, das lOh às 17h, até 
15 de ianeiro.
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I.IANA TIMM — Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). Indivi
dual com 12 obras de várias dimensões 
em técnica mista, onde a artista explora 
linguagens bi e tridimensionais. Até 5 de 
março.
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"LIANA TIMM
Sa/as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega. s/n°l
Mostra de trabalhos da artista, em Praze-' 
res do Olhar. Preferências visuais 
quais a artista interfere, através da explo
ração de linguagens bi c tridimensionais. 
De terça a domingo, das lOh às 17h. até 
15 de janeiro.

nas
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^HAZEBESOOOLHARc-Individual de Lia
na Timm. São 12 obras de várias dimensões 
em técnica mista (eletrofotogravura, tinta acrí
lica, bordado sobre tela e assemblage). Nes
ses objetos, a artista explora linguagens bi e 
tridimensionais, a tecnologia contemporânea 
e o uso de referenciais cotidianos. Nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfândega s/n8). 
Até o dia 15 de janeiro.
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liana timm
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°)
Mostra de trabalhos da artista, em Praze
res do Olhar. Preferências visuais nas 
quais a artista interfere, através da explo
ração de linguagens bi e tridimensionais. 
De terça a domingo, das lOh às 17h, até 
15 de janeiro.
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LIANA TIMM
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân 
dega, s/n°l
Mostra de trabalhos da artista, em Praze
res do Olhar. Preferências visuais nas 
quais a artista interfere, através da explo
ração de linguagens bi e tridimensionais. 
De terça a domingo, das lOh às 17h, até 
15 de janeiro.
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LIANA TIMM
Sa/as Negras do Margs (Praça da Allan-

Individual com 12 obras de várias dimen
sões em técnica mista, onde a artista ex
plora linguagens bi e tridimensionais. Ate 
5 de março._____ _______________
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liana timm
Sf,as Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Individual com 12 obras de várias dimen
sões em técnica mista, onde a artista ex-
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LIANA TIMM
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°)
Individual com 12 obras de várias dimen- 
sões em técnica mista. Até 5 de março.

Jornal: sData:_____________________ _
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Assunto ____

LIANA TIMM
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°)
Obras de várias dimensões em técnica 
mista. De terça a domingo, das lOh às 
IZiLAtíl^març0.
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LIANA TIMM — Salas Negras 
do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). Obras de várias dimensões 
em técnica mista, em que a artista 
explora linguagens bi e tridimen
sionais. De terça a domingo, das 

i lOh às 17h. Até 5 de março. - —:
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LIANA TIMM
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°)
Obras de várias dimensões em técnica 
mista. Das lOh às 17h, até domingo.
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PRAZERES DO OLHAR — Individual de Lia
na Timm com 12 obras de várias dimensões 
em técnica mista. A artista explo/a lingua
gens bi e tridimensionais. aJdRwfôgia con- 
emporânea e o uso de referenciais cotidia
nos. Nas Salas Negras do MargS.
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PRAZERES DO OLHAR - Ind.v.dual de Lia
na Timm. Nas Salas Negras do Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n9).
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PRAZERES DO OLHAR — Individual de Lia
na Timm com 12 obras de várias dimensões 

técnica mista, onde a artista explora lin ■ 
guagens bi e tridimensionais, a tecnologia con
temporânea e o uso de referenciais cotioia- 

' Nas Salas Negras do Margs (Praça da 
Alfándeqa, s/n").

em

nos.
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nn OLHAR — Individual de Lia-
PRAZERENas°Sas Negras do Margs.
na Timm.
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LIANA TIMM — Salas Negras 
do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). Obras de várias dimensões 
em técnica mista, em que a artista 
explora linguagens bi e tridimen
sionais. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 5 de março.

LIANA TIMM
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n °)
Obras de várias dimensões em técnica 
mista, em que a artista explora linguagens 
bi e tridimensionais. De terça a domingo, 
das lOh às 17h. Até 5 de março.
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Página
Assunto

PRAZERES DO OLHAR — Individual de Lia
na Timm com 12 obras de várias dimensões 
em técnica mista, onde a artista explora lin
guagens bi e tridimensionais, a tecnologia con
temporânea e o uso de referenciais cotidia
nos. Nas Salas Negras do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n5).


