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Esta é uma exposição de três artistas da Finlândia que representám 
diferentes gerações e regiões do país. São artistas de grande individua
lidade cujo alto nível artístico tem ganhado renome em várias ocasiões, 
tanto na Finlândia como em outros países.

O Consulado da Finlândia e 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
tem o prazer de convidar para a mostra:

SIMO HANNULA (1932) é um dos nossos mais importantes artistas 
gráficos. Ele nasceu em Konginkangas, na região dos lagos e no centro 
da Finlândia. Seu ambiente na juventude, a natureza e as pessoas, 
foi um amiúde tema para a inspiração de suas obras, que descrevem 
tipos folclóricos e exuberantes. Na arte de Simo Hannula se reúnem 
a fantasia rica e a habilidade técnica.

LASSE KEMPAS (1947) ascendeu rapidamente a primeira linha dos 
aquarelistas finlandeses. É originário da antiga cidade costeira de Rau- 
ma, e por isso seu litoral é, com freqüência, o motivo de suas obras. 
Kempas pinta as rochas, juncos e a paisagem de inverno marítima 
de uma forma simples e com alguns traços de pincel bem dominados.
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JUHA TAMMENPÀÀ (1959) nasceu em Vaasa, no norte do país, 
e pertence à geração dos jovens artistas gráficos promissores da Finlân
dia. Os seus variáveis e interessantes seres imaginários encantam e 
enfadam. Ninguém permanece indiferente ante eles. Tammenpàà usa 
as cores e cria um ambiente com uma habilidade excepcional. Em 
suas obras a imaginação penetra tanto na história como na matéria.

Data: 07 de março de 1991 
Horário: 19 Horas 
Sala: Galeria I

A vida artística na Finlândia enriqueceu-se nos últimos anos e, simulta
neamente, intemacionalizou-se muito. Esta exposição dá uma pequena 
impressão de arte gráfica finlandesa. Esperamos que ela consiga provo
car o interesse do público brasileiro pela arte finlandesa.

Período de 07 a 31/03/91
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