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Mostra de arte reflete 

a pluralidade gaúcha
Luciano Alfonso

O atropelo das mudanças econômico-políticas 
atingiram a todos, inclusive o mercado de arte. 
Incertezas à parte, o momento exige comedimen- 
to. E é dentro deste espírito que o Museu de Arte 
do Estado estará sediando, a partir da próxima 
quinta-feira, a "Projeção 90", um exposição de 
grande porte que tem sua segunda edição. A pro
posta é traçar um painel do que será o ano das 
artes plásticas no Rio Grande do Sul, através da 
amostragem de obras de artistas que estarão em 
destaque nas 28 galerias que compõem a jovem 
Associação de Galerias do Rio Grande do Sul, 
Agars.

Sem ostentação, mas cheia de boas intenções, 
a exposição apresentará ao público que visitar a 
Galeria Um e Pequena Galeria do Margs (Pça. da 
Alfândega, s/n°) até o dia 1o de abril, trabalhos 
nas mais diversas técnicas de aproximadamente 
210 artistas. Tendo como inovação este ano a au
sência de estandes fixos por galeria, a "Projeção 
90 possibilitará a cada associado mostrar obras 
de três artistas que no decorrer do ano estarão 
realizando exposições em 20 galerias de Porto 
Alegre e também nas cidades de Passo Fundo, 
Alegrete, Uruguaiana, Caxias do Sul, Rio Grande, 
São Leopoldo, Bento Gonçalves e Santana do Li
vramento. Assim, a distribuição física no Margs

será a de uma mostra única, onde as obras esta
rão identificadas por galeria apenas nos cartões 
colocados ao lado de cada trabalho.

O presidente da Agars, o uruguaio Armando 
Gonzales, explica que a exposição deste ano está 
revestida de um caráter de simplicidade, e visa 
basicamente criar uma tradição: o que importa é 
mantê-la a qualquer custo, mesmo que nem um 
catálogo a mostra tenha. Todo o trabalho de di
vulgação vem sendo feito somente com cartazes 
e convites, pois a Agars não conseguiu um patro
cínio para os dois mil catálogos, orçados há pou
cos dias em mais de NCzS 400 mil. Somente 
Vinícola Aurora se prontificou em colaborar com 
o evento no serviço da recepção de abertura.

O vice-presidente da Agars, Milton Couto, sali
enta que a montagem da "Projeção 90" é repre
sentativa no sentido de mostrar as galerias como 
uma "comunidade". A mostra permanece com 
seu aspecto plural, privilegiando todas as técnicas 
e tendências. O público poderá apreciar obras de 
nomes consagrados nacionalmente, como Iberê 
Camargo, Ado Malagoli, Carlos Scliar e Vasco 
Prado (o grande homenageado deste ano pelas 
galerias com várias exposições marcadas), até ar
tistas novos como Geraldo Roberto, que exporá 
neste primeiro semestre em Rio Grande e tam
bém na capital gaúcha.
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A obra do jovem 
artista Geraldo 
Roberto estará junto 
a trabalhos do
escultor Vasco Prado 
- grande 
homenagem nas
artes este ano - e 
do consagrado 
Carlos Scliar
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