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PAULO PERES<su:



Todo povo tem história.
Do passado rumo ao futuro, a preservação da 

herança cultural dá sentido á existência humana em cada 
espaço geográfico e em cada tempo.

No evolutivo contexto de globalização, o particular 
se projeta como valor fundamental na composição do 
mosaico cultural que identifica a nação.

Na construção dessa identidade, muito empenho 
deve ser dispendido para que não se percam elementos 
importantes pelo caminho, no transcorrer dos anos.

É com esse intuito que a Caixa Econômica Federal 
promove mais uma edição do projeto "Caixa Resgatando 
a Memória", enfocando Paulo Fernando Gonçalves Peres, 
um mestre de muitos artistas da contemporaneidade 
gaúcha, além de produtor de vasto e importante acervo 
que enriquece a história cultural do Rio Grande do Sul e 
de nosso país.

Com Paulo Peres, neste nono evento e quarto ano 
consecutivo do "Caixa Resgatando a Memória", a Caixa 
Econômica Federal continua prestando a sua homenagem 
à comunidade através da valorização e preservação de 
sua memória cultural.

Caixa Econômica Federal
Realização

Marisa Veeck
Autoria do projeto 
e Curadoria geral

Blanca Brites 
Curadoria artística e texto

F. Zago/Studio Z
Fotografia

Mário Rõhnelt
Design gráfico

Ester Mambrim 
Consultoria e revisão de textos Realização

CAIXAAnete Abarno 
Design da exposição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Capa: sem título, aguada e colagem, 1997. 20 X 26cm. 
Interior sem título, técnica mista, 1998, 30,5 X 21cm.

As reproduções de obras constantes do catálogo e 
do folder/convite que acompanham o evento foram 

gentilmente cedidas por Studio Z. Apoio Cultural
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Rua Souza Reis, 262 - Porto Alegre, RS 
Fone: (051) 325 1221 Fax: (051) 342 0744 Fone: (051) 226 4940

Estado do Rio Grande do Sul 
SECRETARIA DA CULTURA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
convida para as exposições de
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yixyt - 7 "Trajetória"
Galeria da Caixa/RS

• Inauguração: 22 de junho, 19h
Período: 23 de junho a 6 de agosto de 1999
Visitação: horário bancário
Rua dos Andradas, 1000 - sobreloja
Fone: (051) 225 9537
CEP 90020-007, Porto Alegre, RS
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli

• Inauguração: 29 de junho, 19h
Período: 30 de junho a 1s de agosto de 1999
Visitação: terça a domingo, das 10 às 17h
Praça da Alfândega, s/n2
Fone: (051)227 2311
CEP 90010-150, Porto Alegre, RS
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A obra atual de Paulo Peres é abordada pela
Secretaria Municipal da Cultura na exposição:

"Pinturas Recentes"
Galeria Iberê Camargo

• Inauguração: 1 de julho, 19h
Período: 2 a 25 de julho de 1999
Visitação: terça a domingo, das 13 às 19h
Usina do Gasômetro
Av. Pres. João Goulart, 551
Fone: (051)212 5979
CEP 90010-120, Porto Alegre, RS

-■ ppP 1mmm■

v au*aw»,>'Jwmm , V. ■. 'a

-y -v '
v.' p ,«u I

pl^y. . tóF ■
-ui- v.

TSâ ;4 iSíi ;|aím \ m■ -a -.A,- ’ ; A i

CAI\A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Rua dos Andradas, 1000 — sobreloja 
Fone: (051) 225 9537 

CEP 90020-007, Porto Alegre, RS


