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Nome da Exposição: ÂNGELO GUIDO 
Período 

Local

: 18 de maio a 02 de junho 

: MUSEU DE ARTE DO RS

Nascido em Cremona, Itália, em 10.10.1893, Ângelo Gui- 
do Gnocchi, veio ao Brasil em 1912, fixando-se inicialmente em
Salvador. Passou por várias cidades chegando em Porto Alegre, 
1925, pela primeira vez 

década de 1930.

em

, depois em 1928, e aqui se fixando pela 

Realizou exposições individuais ou coletivas, 
várias cidades brasileiras. Fundador do ensino de História da Ar

em

te no RS e um dos iniciadores da crítica de arte na imprensa do 

Estado, foi diretor do Instituto de Belas Artes de 1959 a 1963.

Em 1935, na Exposição do Centenário da Revolução Far

roupilha organizou uma mostra cultural de mais de 700 quadros.

Segundo seus biógrafos, ÂNGELO GUIDO" amou Porto Ale

gre e o Rio Grande do Sul, sendo um pintor clássico, não obtan- 

te modernista, quase impressionista, cujo estilo expresso 

traços firmes poderia ser compreendido tanto pelos intelectuais 

como pelo operário.

em

Faleceu em 19.12.1969,

A exposição de Ângelo Guido, na Pinacoteca I , 

composta de 40 óleos e 30 desenhos, pertencentes ao acervo 

MARGS e do Escritório de Arte Alto da Bronze, que organizam 

mostra.

em Pelotas.

sera
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a
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Retrospectiva
Uma magnífica progra

mação vai comemorar, sá
bado próximo, o Dia Interna
cional do Museu, e o Museu 
de Arte do RS será o centro 
dos eventos. A retrospectiva 
da obra do pintor Ângelo 
Guido, primeira etapa da 
promoção organizada pelo 
Escritório de Arte Alto da 
Bronze, com 45 telas cedidas 
pela família do artista, inau
gura no sábado, juntamente 
com apresentação da Ospa e 
coquetel. O diretor do Margs, 
Albano Volkmer, e a secretá
ria de Cultura Mila Cauduro 
estão frente à programação, 
que tem a chancela do go
verno do Estado, da Secreta
ria de Cultura e que integra 
as comemorações de aniver
sário do grupo Pierre Ale- 
xander.
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Telas do mestre 

na data do museu
★ Uma das exposições de arte que vai dar especial 
importância ao calendário do primeiro semestre do ano 
inaugura no próximo sábado, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Trata-se da mostra Vida e Obra de Ângelo 
Guido, que inaugura na data internacional dedicado 
museus. A programação da data no museu inicia com 
concerto da Orquestra de Câmara da OSPA, 
regência do maestro Túlio Belardi abrindo o programa 
com Uma Pequena Serenata Noturna, de Mozart. Pouco 
depois o diretor do museu, Albano Volkner, recebe para 
coquetel juntamente com a direção do grupo Pierre 
Alexander, que dá chancela à exposição organizada pelo 
Escritório de Arte Alto da Bronze. A mostra inte
gra as comemorações dos 10 anos de atividades do grupo 
Pierre Alexander e tem a chancela do governo estadual 
através da Secretaria de Cultura e do Instituto Estadual de 
Museus.
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□ 4 ZERO HORA/Terca-feira, 14 de maio de 1991

gasparotto

Homenagem da orquestra 

e os bons momentos de arte
★ As telas de Porcella, apresentadas de forma especial 

na noite festiva, serão expostos a partir de hoje na Galeria 
Marisa Soibelman.
★ A mostra Vida e Obra de Ângelo Guido vai reunir 

mais de 40 quadros no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, inclusive telas que raramente são vistas pelo público 
por estarem em poder de entidades oficiais, que não 
museus. Nina Rosa Valegari, a sobrinha e principal deten
tora do acervo do artista, incluiu diversos quadros na 
exposição do museu que inaugura neste sábado e terá 
cunho cultural apenas.
★ A importância do acervo reunido dá cunho especial 

à exposição que inaugura no Dia Internacional dos Mu
seus, neste sábado, com música erudita e drinques. A 
promoção integra o calendário de dez anos de atividade do 
grupo Pierre Alexander.

★ O concerto da noite de hoje, com Eleazar de Carva
lho na regência da OSPA, será para homenagear ao 
cirurgião Ivo Nesralla que durante oito anos associou sua 
importante atividade aos encargos como dirigente da 
orquestra, que sai de um período altamente produtivo. A 
pianista Olinda Alessandrini será a solista do Concerto n° 
I de Brahms.
★ Muito bem coordenada a festa comemorando as 

duas décadas de atividade da Exitus nos diversos recantos 
do Theatro São Pedro, que teve uma noite completa com a 
música de Geraldo Flach, seguida da apresentação dos 
trabalhos de Paulo Porcella Nossas Máscaras, que acon
teceu junto com o lançamento e autógrafos do livro Baile 
de Máscaras de Luiz Coronel, um dos anfitriões da noite 
que teve a presença de empresários, muitos nomes ligados 
à arte e um grande grupo jovem.
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As qualidades do
mestre em evidência
□ A mostra Ângelo Guido Vida e Obra terá catálogo com 
a participação de Evelyn Berg Ioschpe e do professor 
Albano Volkmer, diretor do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, num planejamento de muito bom gosto 
apresentação das obras.
□ A coleção que será exposta no Margs inclui telas da 
fase de pintura da região amazônica que o artista visitou 
durante suas viagens pelo Brasil. Uma delas é com paisa
gem de Belém do Pará e pertence ao acervo do Palácio 
Piratini, e foi cedida para a mostra.
Q A abertura da mostra, neste sábado, faz parte da 
comemoração do Dia Internacional dos Museus e a tarde 
inicia com programa de música erudita que inclui Mozart 
Vivaldi, Elgar, Schubert e Strauss.

na
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sra. Zulmira Guimarães Cauduro, entre outros nomes do 
mundo oficial além dos dirigentes dos museus gaúchos, 
pois na tarde de sábado a programação no Museu de Arte 
do Estado do Rio Grande do Sul será comemorativa a data 
internacional dos museus.
★ O diretor Albano Volkmer estará recebendo para a 
programação que inicia com audição de música erudita e 

★ A abertura da mostra Ângelo Guido Vida e Obra depois terá coquetel com abertura da mostra montada 
deverá contar com a presença da secretária de Cultura, numa das alas do salão principal.

J
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★ O diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
arquiteto Albano Volkmer, estará à frente das 
ções do Dia Internacional dos Museus, que acontece amanhã 
com apresentação da Orquestra de Câmara da OSPA, e 
depois o coquetel de inauguração da mostra “Vida e Obra de 
Ângelo Guido” com a chancela do grupo Pierre Alexander.
★ Esta primeira promoção da nova direção do Margs tem 
a chancela do Governo Alceu Collares através da Secreta
ria de Cultura e vai contar com muitas presenças no 
museu da Praça da Alfândega, iniciando fase de muitas 
realizações na casa.

comemora-

p 4 ZERO HORA/Sexta-feira, 17 de maio de 1991
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EDUARDO CONILL

Retrospectiva
Um dos momentos importantes das 

artes plásticas no RS, este ano, aconte
cerá amanhã à tarde no Margs, quan
do inaugura a mostra retrospectiva 
“Vida e Obra de Ângelo Guido”, numa 
promoção conjunta da Secretaria de 
Cultura, Escritório de Arte Aito da 
Bronze e Grupo Pierre Alexander. A 
exposição coincide com o Dia Interna
cional dos Museus e as comemorações 
incluem concerto da Ospa, às 18 horas 
na Pinacoteca do Museu, e às 19 horas 
o coquetel de abertura da mostra.

CORREIO DO POVO

14 — SEXTA-FEIRA, 17 de maio de 1991
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Festa no Dia do Museu
Com 40 óleos e 30 desenhos, o al da Orquestra de Câmara ria 

Margs (Pça.da Alfândega, s/n») ospa com apresentação de obras 
abre, às 19h, as festividades do de Mozart Vivaldi Ficar Srhn Dia internacional dos Museus bLt e S^
Ângelo Guido". maestro Arllndo Teixeira. Grátis,
do nasceu na Itália, a 10 de outu
bro de 1893, era um pintor clássi
co, com toques impressionistas.
Ângelo Guido Gnocchi foi, tam
bém, um dos fundadores do ensi
no de História da Arte no Rio 
Grande do Sul e um dos inlciado- 
res da ciftiea de arte na imprensa 
local. Ainda integrando as come
morações do dia 18 de maio, data 
internacional definida pela Unes- 
co, realiza-se um concerto especl-
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abertura
□ 2 ZERO HORA/Sábado, 18 de maio de 1991
----------------------1 ' r - 1 ■ i

Vida e obra de Ângelo Guido em exposição*>

O Margs e o Escritório Alto da Bronze promovem mostra com 65 obras do artista, um dos mais importantes na vida cultural gaúcha

nordestino, as paisagens amazônicas 
e o regionalismo gaúcho. Pinturas 
que falam da vida humilde, das cenas 
prosaicas do cotidiano. Guido deixou 
um conjunto de obras heterogêneas, 
que acompanharam os movimentos 
de cada época. Com formação clássi
ca, pintou telas impressionistas algu
mas vezes, cezanistas outras.

CLARISSA BERRY VF.TGA artista Pedro Weingartner e da obra 
Símbolos e Mitos da Pintura de 
Leonardo da Vinci. Homem solitá
rio, Guido foi comparado aos mon
ges da Idade Média.

Ele próprio justificou sua solidão: 
“E será preciso que venha alguém 
que não tenha medo de ficar só com 
a sua alma e capaz de nos abrir ao 
entendimento de que o ser, que ver
dadeiramente permanece, é aquele 
que se encontra a si mesmo em sua 
última solidão”. O pintor, crítico, es
critor e pesquisador morreu em 9 de 
dezembro de 1969, em Pelotas, aos 
75 anos. Viveu 41 anos no Rio 
Grande do Sul.

A exposição do Margs homena
geia o artista e mostra ao público 
gaúcho boa parte de sua obra. A data 
foi escolhida em função de ser come
morativa ao Dia Internacional dos 
Museus. O evento tem apoio do Go
verno do Estado, Secretaria Estadual 
da Cultura e Instituto Estadual de 
Museus. Na abertura, às 18h, haverá 
um concerto da Orquestra de Câma
ra da Ospa.

Editoria 2 o Caderno/ZH

0 Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Margs) e o Escritó
rio de Arte Alto da Bronze 
promovem a exposição Vida e 

Obra de Ângelo Guido, na Pina
coteca I do museu, retrospectiva que 
apresenta 65 obras do artista, entre 
óleos e desenhos, cedidas por colecio
nadores e pinacotecas públicas. A 
intenção é mostrar a importância de 
Ângelo Guido na arte brasileira.

Pintor, professor, escritor e histo
riador, o italiano naturalizado brasi
leiro deu enorme contribuição para o 
movimento cultural do Rio Grande 
do Sul. Com vários livros publicados 
e centenas de críticas publicadas (po
larizadas entre as artes plásticas e 
música). A correspondência entre 
o seu estilo literário e o seu pictoria- 
lismo descritivo pode ser claramente 
verificada no contato 
obras.

Telas sugestivas de Ângelo Guido 
são Vida Humilde, Vitória Régia, 
Docas Antigas de Santos, O Chafa
riz, Queimada e Festa dos Navegan
tes. E possível aí verificar os temas a 
que o pintor se dedicou: o litoral

HISTÓRIA — Ângelo Guido veio
para o Brasil em 1895, com dois anos 
de idade. Filho de pedreiro, teve uma 
infância muito pobre, o que explica 
em parte a presença constante de 
uma temática social em seus qua
dros. Veio para Porto Alegre pela 
primeira vez em 1925, voltando no
vamente em 1928 para nunca mais 
sair, aceitando convite de Leonardo 
Truda para fazer a crítica de arte no 
Diário de Notícias. Mesmo apaixo
nado pela paisagem, pela natureza 
(que pintou em muitas telas) nunca 
abandonou os temas da miséria hu
mana. Pintou a população humilde 
de Porto Alegre.

Em 36, começou a dar aulas na 
Escola de Artes da UFRGS, sendo o 
diretor no período de 59 a 62. Foi 
membro do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Sul e 
autor da

Pinturas:
alguns
trabalhos que 
mostram o 
talento de 
Guido

com suas

□ A exposição Vida e Obra de Ân
gelo Guido será aberta hoje, às 18h, 
na Pinacoteca I do Margs. Segue até 

\2 de junho. l ii . imelhor biografia sobre o10 !) ?021L)0
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- ROTEIRO

VEJA RG DO SUL, 22 DE MAIO, 1991

EXPOSIÇÕES

Ângelo Guido. É sempre um prazer conferir a 
obra acadêmica impressionista, mas nem por 
isso destituída de originalidade e brilho, da
quele que foi considerado um dos mestres da 
pintura no Brasil. Italiano, radicado no Rio 
Grande do Sul, morto em 1968, Ângelo Gui
do também encantou durante muito tempo os 
alunos do Instituto de Artes da UFRGS, onde 
foi professor de História da Arte. A partir de 
1." de maio, das 12h às 20h. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Praça da Alfândega, 
s/n.°, tel. 27-2311. De quarta a domingo, das 
lOh às 16h. De 19 a 30.
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□ 4 ZERO HORA/Terça-feira, 4 de junho de 1991

O que está 

movimentando 

a área cultural
semana agitada com o contato mais 
direto com a comunidade no Teatro de 
Arena. Moira Stein, André Boll, Ro-( 
berto Birindelli, Sandra Loureiro e Ri
cardo Scussel entre os nomes que esta
rão coordenando a programação.
★ O gaúcho Caio Fernando Abreu é 
um dos convidados para o Encontro 
Internacional Sobre Literatura do Rio 
de La Plata, que acontece de sexta a 
domingo em Saint Nazaire, na França, 
organizado pela Casa de Escritores Es
trangeiros e Tradutores.
★ Mônica Zielinsky coordena grupo 
de estudos, juntamente com Icléia Cat- 
tani e Maria Lucia Kern. no desenvol
vimento do fenômeno da percepção 
para as pessoas interessadas em artes 
plásticas. O curso Teoria e Praxis nas 
Artes Plásticas está se desenvolvendo 
no campus da PUC.

★ A mostra Vida e Obra de Ângelo 
Guido, remontada no show-room do 
Escritório de Arte Alto da Bronze, 
vai permitir que muitos dos que não 
tiveram oportunidade de visita-la no 
Margs, possam conhecer a coleção reu
nida. Tem sido ponto de atenção os 
divervos trabalhos da fase de viagem 
pelo Amazonas, quando o pintor fez 
bonitos registros com suas telas. A pri
meira etapa da mostra no Margs foi 
sem cunho comercial e agora haverá 
possibilidade de aquisição das obras. A 
mostra inaugura amanhã, após às 20h, 
fazendo parte da comemoração dos 10 
anos do grupo Pierre Alexander
★ Lupicínio Rodrigues vai ser tema 
de livro, que promete virar cult, num 
projeto do cineasta Júlio Bressane e 
do empresário paulista Dudi Gupper.
★ A produção teatral acadêmica tem

-


