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Dia de intensas atividades no Margs
O Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul (Margs), apesar da falta de 
funcionários, realiza hoje uma - 
gramação intensa que envolve 
inauguração de novo espaço, exposi
ção e palestra, além da instalação de 
um novo órgão de assessoramento.

Às 15h30min, com a presença da 
secretária da Cultura do Estado, Mi- 
la Cauduro; serão empossados os no
vos memhfos do Conselho Consulti
vo do Margs que dará assessoria à 
direção na programação de ativida
des culturais e no estabelecimento da 
política de tombamento de obras.

Após a posse, será inaugurado o 
Espaço Ado Malagoli, no primeiro 
andar do prédio do Museu. A justa 
homenagem ao fundador do Margs, 
inclui também uma exposição com 
16 pinturas do artista paulista radica
do no Rio Grande do Sul e uma
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vitrine permanente com seus instru
mentos de trabalho, como caixa de 
pintura, palheta e avental.

O Margs institui, ainda, a Meda
lha Ado Malagoli que será entregue 
este ano ao seu fundador. Este prê
mio vai ser concedido anualmente a 
pessoas que se destacarem nas ativi
dades artísticas no Estado. A tripla 
homenagem será recebida por Ruth 
Malagoli, esposa do. artista, pois ele 
está internado numa clínica com pro
blemas de saúde.

A última atividade prevista no dia 
acontece às 17h com uma palestra do 
artista plástico Carlos Scliar, recente
mente homenageado pela Câmara 
Municipal com o título de Cidadão 
de Porto Alegre. Ele falará sobre os 
seus “50 Anos de Produção Artísti
ca”. O Margs fica na Praça da Alfân
dega.
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Mostras
MARGS. p . Nas galenas 3-4 e 5, mostra Museografia 

dc Baixo Custo, do arquiteto Mário Ebeling- ex 
posição das obras do acervo das pinacotecas' 
mcipais Rubem Berta e Aldo Locatelli; nas Pina-
Porní,i C ll- Ca!néÍS S0bre os ^cobrimentos 
Por.ugueses; na &la 17, coletiva A Figura na
Obra Grafica do Rio Grande do Sul-, no saguão 
intervenções em xerox da artista Ruth Schneider; 
ng Espaço Ado Malagoli, mostra de 14 pinturas 
do artista fundador do museu, e na Garerià Jõãõ' 
ranrionTexjxjsiçío cõIêfTvf^õrfí Ana Margarida 
Xavter, Angélica Giovannini e Maria Helena Ber- 
nardes. Terças a domingos, das 12 às 20h.
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Mostras
MARGS — Nas galerias 3,4 e 5, mostra Museografia 

de Baixo Custo, do arquiteto Mário Ebeling; ex
posição das obras do acervo das pinacotecas mu
nicipais Rubem Bcrta e Aldo Locatelli; nas Pina
cotecas I, II e III, painéis sobre os Descobrimentos 
Portugueses; na Sala 17, coletiva A Figura na 
Obra Gráfica do Rio Grande do Sul: no saguão, 
intervenções em xerox da artista Ruth Schneider; 
no Espaço Ado Malagoli, mostradel4pinturas

Tõlmísta fundador.do museu! e na üáleria Joao

Fahrion, exposição coletiva com Ana Margarida 
Xavier, Angélica Giovannini e Maria Helena Ber- 
nardes. Terças_a domingos, das 12 às 20h.
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artes
Arquivo/ZH

Cerâmica:
material 
valorizado na 
produção 
gaúcha

Para apreciar e aprender
Mesmo que a Feira do 
Livro roube a maior 
parte do fim de semana 
do porto-alegrense, as 
exposições artísticas 
devem ser incluídas nas 
opções deste sábado. 
Como opção de lazer e 
oportunidade de 
aprendizado
CLARISSA BERRY VEIGA

O cardápio artístico da Casa de 
Cultura traz mais duas pequenas co
letivas no Espaço Institucional e No
vos Meios (3o andar). No primeiro 
está O Objeto Contraposto, reunindo 
obras de cinco artistas plásticos: Car
los Kraus, Alexandre Arioli, Ana Li
ma, Ronan Witte e Ana Cristina da 
Natividade. O objetivo da mostra é 
apresentar projetos artísticos que se 
constituem em objetos, mas sem pos
suir qualquer caráter utilitário. Se 
constitui num aprendizado, na reali
dade, na medida em que expõe a 
ampla utilização de linguagens e ma
teriais de forma despretensiosa e sem 
preconceitos.

Ediioria 2 a CadernofZH

Entre espaços públicos e galerias 
particulares para mostras de 
artes plásticas, Porto Alegre es
tá bem abastecida. São várias 

as exposições que acontecem neste 
sábado e merecem ser visitadas. No 
saguão do Centro Municipal de Cul
tura (Erico Veríssimo 307) está a 
individual de. Danúbio Gonçalves, 
com 20 pinturas que o artista levará 
para Paris em fevereiro.

São 20 telas com temas variados 
que vão desde críticas políticas até 
singelas homenagens a pintores do 
porte de Van Gogh e Renoir, sempre 
com a técnica impecável que caracte
riza o trabalho de Danúbio. Com 
esta exposição ele mostrou que é tão 
bom pintor quanto gravador e que 
sua ligação com a cidade é muito 
profunda, a ponto de mostrar primei
ro aqui sua série mais recente de 
pinturas. Das 9h às 21 h.

CERÂMICA — Efeito visualmente 
interessante foi alcançado na outra 
mostra, Procedimentos Cerâmicos 
Contemporâneos — Vertente Escul- 
tórica, que reúne as ceramistas As- 
trid Linsenmayer, Georgina Soares 
Krenn, Lygia Mailmann, Marlie* 
Ritter, Rose Scotti, Tânia Resmini, 
Ubirajara Laçava e Vanda Beatriz 
Bopp. A valorização da cerâmica en
quanto material para a confecção de 
esculturas é o grande mérito desta 
exposição.

* No Margs (Praça da Alfândega) a 
grande novidade é a abertura do Es
naço Ado Malagoli. com uma expo
sição de 14 quadros do fundador do 
Museu de Artes. Uma lição de arte 
gaúcha acadêmica, produzida na pri
meira metade do século. Para com
pletar o roteiro de artes restam as 
galerias particulares com boas mos
tras individuais. Ninguém precisa pa
gar ingresso para visitá-las. Na Bolsa 
de Arte (Quintino 1115) estão os 
trabalhos de Heloísa Crocco, da série 
Topomorfose, que têm como matriz 
a madeira. Nas galerias Mosaico (Pa
dre Chagas 66) e na Delphus (Cristó
vão Colombo 1093) estão os dese
nhos e gravuras do pernambucano 
Darei Valença Lins, um dos melho
res nomes da arte brasileira. Na Arte 
& Fato (Gonçalo de Carvalho 35) 
estão as gravuras de Maria Concei
ção Menegassi. Na Alencastro Gui
marães (Mariante 426) podem ser as 
vistas as últimas esculturas em basal
to de Bez Batti. Na Galeria Marisa 
Soibelmann (Castro Alves 101) estão 
as esculturas de Maria Teresa Fon
toura. Na Agência de Arte (Casemi- 
ro de Abreu 144) podem ser vistas as 
pinturas de Ruth Schneider, que re
presenta o Estado na Bienal Interna
cional de São Paulo. E na galeria 
Tina Zappoli (Paulino Teixeira 35) 
uma expressiva mostra do acervo, 
com importantes nomes da arte bra
sileira.

Na Casa de Cultura Mário Quin- 
tana três mostras coletivas são im- 
perdíveis. A maior e mais expressiva 
de todas — com 120 obras de 49 
artistas gaúchos — está nas Galerias 
de Arte e Espaço Vasco Prado (6o 
andar) e se chama Arfe Gaúcha Con
temporânea, que reserva boas sur
presas para quem estava cético com a 
produção artística local. Entre artis
tas porto-alegrenses e do interior es
tão presentes talentos conhecidos e 
novos que apresentam um trabalho 
bastante original e criativo em pintu
ras, esculturas, gravuras, desenhos e 
fotografias. Do time do interior estão 
em destaque Beatriz Susim, Daniel 
Acosta, Cláudio Maciel, Edmilson 
Vasconcellos, Genoveva Finkler e 
outros. De Porto Alegre estão pre
sentes Milton Kurtz, Mário Ronhelt, 
Frantz, Maria Conceição Menegassi, 
Carlos Wladimirsky, Maria Lucia 
Cattani, Mauro Fuke, e muitos ou
tros. Sem esquecer o time que está na 
21* Bienal Internacional de São Pau
lo: Luiz Gonzaga, Diana Domin- 
gues, Gisela Waetge e Ruth Schnei
der.
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AS ARTES plásticas ganharam algumas novas galerias em 1991 
Apesar da crise prevista, no início do ano, por galeristas e artis
tas, houve um número considerável de inaugurações ou relnaugu- 
rações. Nota-se, porém, que praticamente todas surgiram do rea- 
proveltamento de salas ociosas, como o Espaço de Exposições 
Vasco Prado, Galeria Espaço Institucional e o Espaço de Exposi
ções Novos Meios, na CCMQ, o Espaço Ado Malagoli e as Galerias 

,4 e 5, do Margs, sem contar os diversos bares e bancos que 
colocaram á dispo- M 
sição dos artistas I 
seus salões. Tam- RH 
bém houve mudan-1 
ças de endereço, Un 
como é o caso da ['j 
Arte & Fato e do 
L’Atelier D’Art Ma
ria Helena Rambor, 
ou de estilo, como a 
Sala de Exposições 
do Theatro Sào Pe
dro, agora destinada 
a fotos. Ainda este 
mês, reabriu a gale
ria do Cultural.
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A nova Galeria Arte Et Fato
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Homenagem a Ado Malagoli
No recém inaugurado Espaço Ado Grande do Sul 

Malagoli, no 2o andar do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Margs), 
podem ser vistas algumas das obras 
deste artista gaúcho que tão bem 
retratou Porto Alegre em suas telas.
A justa homenagem ao fundador do 
Margs e maior responsável pelo 
portante acervo artístico da institui
ção, tem também o mérito de divul- dos em conJunto- Além disso, estarão 
gar junto à população porto-alegren- 
se o trabalho desenvolvido pelo pin- <esP°sa de Malagoli) e O Gato Preto

(única obra que pertence ao acervo
Acadêmico e figurativo, Malagoli do Margs). O Espaço Ado Malagoli 

é um dos mais ilustres representantes (ao lado ao auditório) fica aberto 
da arte gaúcha da primeira metade para visitação pública diariamente 
do século. A diferença é que ele não (com exceção das segundas-feiras) 
foi apenas um artista, mas um grande das 10 às 22h, no Margs (Praça da 
incentivador da cultura

Manteve contato 
com a literatura, com o teatro e com 
as artes plásticas, organizando even
tos e divulgando novos talentos.

Nesta pequena exposição organi
zada pelo Margs podem ser vistas 14 
obras em óleo sobre tela que retra
tam a Via Sacra e nunca foram exibi-ím-

expostas as telas Retrato de Ruth

tor por cerca de cinco décadas.

Rio Alfândega). (Clarissa Berry Veiga)no


