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Observações : Óleo e acrílico sobre tela - Pinacotecas. Exposição didática das 
diversas possibilidades técnicas do óleo e do acrílico sobre tela. 
Na mostra, pinturas de Jader Siqueira, Manabu Mabe, Di 
Cavalcanti, Karin Lambrecht, Nelson Jungbluth, Mário Rõnhelt, 
entre outros. De 21.01 a 6.03.

:

!
i
i:
I



___ / tfyn . i^Lk
\ ■ i c«rn t -3: P&O < 0 ^4 hcp/frty

Jornal:
« . *.•i

' ' iginat-__ __
1

ÓLEO E ACRÍLICO SOBRE TELA
Uma exposição didática sobre as 

diversas possibilidades técnicas do óleo 
e do acrílico sobre tela ocupará as 
Pinacotecas do MARGS de 21 dejaneito 
até o dia 6 de março. O curador Ricardo 
Frantz selecionou obras do acervo do 
museu, mostrando, no caso do óleo, os 
recursos tradicionais como ck sjumato 
(contrastes suavizados) ou as vUaduras 
(camadas transparentes responsáveis pela 
atmosfera ou pelo brilho). Na busca da 
expressividade e do relevo, os pintores 
experimentaram a liberdade do empaste, 
através da aplicação de grossas camadas 
de tintas com espátula ou direto do 
tubo. *

Óleo sobre tela: exemplo da técnica do empaste

ou mesmo do pontilhismo.
A exposição exibe pinturas como 

Tríptico de Jader Siqueira, Têmpora 
Mutantur de Pedro Weingártner, 
Composição em Bege de Manabu Mabe, 
Composição de Di Cavalcanti, O Vestido 
Verde de João Fahrion, Releitura de A 
Creche de Karin Lambrecht e obras 
assinadas por Danúbio Gonçalves, 
Romanita
Nicolaiewsky, Renato Heuser, Nelson 
Jungbluth, Mário Rõnhelt, Glauco 
Pinto de Morais, entre outros.

A técnica do acrílico aparece, com 
sua principal característica: a opacid&de. 
Há também exemplos de veladúras e 
dos vários momentos em que esse recurso 
técnico se aproxima do óleo, da aquarela 
ou da têmpera. Tanto no óleo como no 
acrílico, o curador preocupou-se em 
apresentar os diversos tratamentos da 
imagem através do grafismo, das cores

AlfredoDisconzi,
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ÓLEO E ACRÍLICO SO
BRE TELA NAS PINACO
TECAS DO MARGS -
Uma exposição didática so
bre as diversas possibilidades 
técnicas do óleo e do acríli
co sobre tela ocupa as Pina
cotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul de 21 de 
janeiro até 6 de março. O 
curador Ricardo Frantz sele
cionou obras do acervo do 
museu, mostrando, no caso 
do óleo, os recursos tradicio
nais como o sfumato (con
trastes suavizados) ou as ve- 
laduras (camadas transparen
tes responsáveis pela atmos-.

fera ou brilho). Há também 
a ênfase no relevo e na ex
pressividade pelo empaste, 
com aplicação de grossas ca
madas de tinta.

A técnica do acrílico apa
rece com sua principal carac
terística: a opacidade. Há 
também exemplos de veladu- 
ras e dos vários momentos 
em que esse recurso se apro
xima do óleo, da aquarela ou 
da têmpera. Tanto no óleo co
mo no acrílico, o curador 
preocupou-se em apresentar 
os diversos tratamentos da 
imagem através do grafismo, 
das cores ou mesmo do pon- 
tilhismo.

A exposição exibe pinturas 
como Tríptico de Jader Si
queira, Têmpora Mutantur, 
de Pedro Weingàrtner, Com
posição, de Di Cavalcanti, 
Releitura de A Creche de Ka- 
rin Lambrecht e obras assina
das por Danúbio Gonçalves, 
Romanita Disconzi, Alfredo 
Nicolaiewsky, Renato Heu- 
ser, Nelson Jungbluth, Mário 
Rõnhelt, Glauco Pinto de 
Morais, entre outros.

O Margs funciona de ter
ças a domingos, das 10 às 17 
horas, na Praça da Alfânde
ga, s/n“ Mais informações 
fones 227-2311 e 221-8456, 
ramal 29.
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ÓLEO E ACRÍLICO
Pinacotecas do Margs (Praça da Alfânde 
ga, s/n°).
Diversas possibilidades técnicas do óleo e 
do acrílico em pinturas selecionadas por 
Ricardo Frantz. No acervo, Jader Siquei
ra, Di Cavalcanti e Renato Heuser, entre 
outros. De terça a domingo, das 1 Oh às 
17h. Até 6 de março.
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Exposição didática sobre 
as diversas possibilidades do
oleo e acrílico sobre tela está
ocupando as pinacotecas do 
Margs, até seis de março. O 
curador Ricardo Frantz reu- 
niu obras de autores com 
We^prtner, Karin Lam- 
brecht, Danúbio Gonçal 
Nelson Jungbluth. vese
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Mostra de 

objetivos 

didáticos
Uma exposição didática 

sobre as possibilidades téc
nicas do óleo e do acrílico 
sobre tela está ocupando as 
Pinacotecas do Margs, com 
curadoria de Ricardo 
Frantz, que selecionou 
obras do acervo do museu.

Tanto no óleo como no acrí
lico, o curador preocupou-se 
em apresentar os diversos 
tratamentos da imagem 
através do grafismo, das co
res e do pontilhismo.

No caso específico do óleo, 
são mostrados os recursos 
do “Sfumato”, as “Veladu- 
ras” e o “Empaste”. Quanto 
ao acrílico, aparece nas ca
racterísticas de “Opacida
de” e “Veladuras”. Até 6 de 
março, de terças a domin
gos, das 10 às 17h.


