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ZERO HORA/Quinta-feira, 12 de dezembro de 1991 □ 5

FOTOGRAFIAS DE RUY 

VARELLA
O fotógrafo Ruy Varella expõe a partir de hoje, nas 

Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) a série Bucólico, com imagens do interior do 
Estado. Nas fotos, ele captura a dignidade do ser humano, 
a arquitetura, o equilíbrio e a essência da natureza. 
Varella iniciou sua carreira na fotografia em 82, como 
fotógrafo publicitário. Já realizou exposições individuais e 
coletivas em vários estados do país, tendo conseguido 
prêmios e distinções. A mostra segue até 12 de janeiro no 
Margs (Praça da Alfândega s/n°).
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Ruy Varella 

em Bucólico
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre hoje, às 

19 horas, a exposição fotográfica “Bucólico”, de Ruy V 
11a, que reúne 20 fotografias montadas

are-
em paspatu branco 

e em molduras, com perfil de alumínio e veludo preto. 
Essa mostra nada mais é do que imagens geradas no inte
rior das emoções do fotógrafo, que lembram emoções e mo
mentos vividos no interior do. Estado. São imagens por 
demais raras para o artista, feitas na serra e no mar, regis
tradas em pequenas paisagens, onde captura a dignidade 
do ser humano, a arquitetura, o equilíbrio e a essência 
da natureza. A exposição “Bucólico fica no local até 12 
de janeiro para visitação dos interessados.
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BUCOLICO. série fotográ
fica de Ruy Varella, será 
inaugurada às 20h, no 
Margs (Pça. da Alfânde
ga). Estas fotos sâo uma 
tentativa de “capturar a 
dignidade do ser humano, a 
arquitetura, o equilíbrio e a 
essência da natureza”, con
forme Varella.
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MARGS — Nas Salas Negras, ensaio fotográ
fico de Ruy Varella intitulado Bucólico; na 
Pequena Galeria, desenhos e pinturas dos 
americanos David Young e Cheryl King; 
na Galeria I, fotos de Fay Goodwin; no 
Espaço Ado Malagoli, aquarelas de Fer
nando Duval; na Galeria João Fahrion, 
esculturas de Hamilton Coelho, e na Gale
ria 11, Murais Cerâmicos Para Arquitetura. 
Terças a domingos, das lOh às 20h.
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MARGS— Nas Salas Negras, ensaio fotográ
fico de Ruy Varella, intitulado Bucólico, na 

' Pequena Galeria, mostra do acervo com o 
tema Realismo Social; na Galeria 1, fotos de 
Fay Goodwin; no Espaço Ado Malagoli, 
mostra de pinturas de Pedro Weingartner, e 

galerias 11 e 111, mostra de pôsteres da 
cultura britânica, do fim do século passado 
e das duas primeiras décadas deste. Terças
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Ecologia. Fotos de Ruy Varela e outros prolis- 
sionais fazem essa mostra, que tem a ecologia 
brasileira como tema. De terça a domingo, 
das lOh às 17h. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Até 12 de janeiro.í


