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D E OLHARO PRAZER

A presente mostra de obras do acervo do Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul foi montada visando o pra

zer de olhar. Mas, também, propõe um jogo de compa

rações. São paisagens e retratos feitos por 27 artistas 

de épocas e nacionalidades diversas. Montadas em grupos, 

visam estabelecer com o público visitante uma relação 

mais complexa.

Propomos comparações de técnicas, maneiras de 

ver, cores, atmosferas, céus brasileiros e europeus, 

olhares tristes e alegres, distantes e diretas. Não há 

regra na "arte de olhar", vale o que der prazer.

Sem nos aprofundarmos na descrição dos temas 

propostos - paisagem e retrato foram e são utilizados 

por artistas de todas as épocas e lugares.

A paisagem - estudo da atmosfera, luz, pers

pectiva, água, vegetação, construções e pessoas; paisa

gem de interiores, chamada Interior, do mar, chamada Ma 

rinha. 0 artista que pinta ou desenha paisagens busca 

apenas demonstrar sua habilidade na descrição da nature 

za? Paisagens interiores, pintores com os olhos volta

dos para o céu.

0 retrato - preocupação com verossimilhança, 

com cores, formas, linhas e fundo. Há um segredo para 

se apreender a alma do retratado? Povos primitivos te

mem os retratos. Os exemplos de retratos aqui expostos 

abrangem várias décadas da arte de retratar, 

após tantos anos passados esses personagens estão vivos 

olhando para nós. Tão vivos, que mesmo sem dirigir os 

olhos para quem os olha, mesmo de costas, ou absortas em 

algum ato ou atitude pulsam sem que saibamos quem são 

ou foram. Esses artistas que fazem retratos estão retra 

tando o modelo ou a si próprios? Pintores com os olhos 

nos olhos.
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Seleção de obras e texto: Paulo Gomes 

Diagramação: Paulo Gomes e Luís Garcez 

Montagem: Eri e Antônio 

Datilografia: Gladys
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■ 0 Margs (Pça.da Alfândega), no Projeto 
Históricos, apresent obras de Alice Brugge- 
mann e Alice Soares, no Espaço Ado Malago- 
li. Vasco Prado e Ado Malagoli, ex-diretores, 
não homenagenados com mostra, no mês de 
seus aniversários, no projeto Calendário. E 
paisagens e retratos rip 9.7 artistas de £pnr»ãs“~ 
e nacíonaüdades diyçrsas.jestãpna Galeria 2.
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Mostras
MARGS (Praça da Alfândega, fone 221-8456) 

— Na Galeria Rubem Berta, mostra dos 
acervos das pinacotecas municipais. No Sa
guão Nobre, obras de Vasco Prado e Ado 
Malagoli, dentro do projeto Calendário. No 
Espaço Ado Malagoli obras de Alice Brueg- 
gemannn e Alice Soares. Nas pinacotecas e 
galeria II, work—shop Brasil-Alemanha. Na 
Galeria II, mostra O Prazer de Olhar, com 
obras do acervo do Museu. De terças a 
domingos, das 1 Oh às I7h.
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O Prazer de Olhar. Coletiva de acervo do 
Margs que propõe um jogo de comparações 
de técnicas, maneiras de ver, luz e perspecti- 

telas de Ibcrê Camargo, Ângelovas, com
Guido, Arthur Timóteo da Costa e Petrucci, 
entre outros — são 27 artistas de épocas e na
cionalidades diferentes. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, Galeria II, Praça da Al
fândega, s/n.°, tel. 227-2311. De terça a do
mingo, das lOh às 17h. Até 15 de maio.
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0 PRAZER DE OLHAR - Na galeria 
II do Margs (Praça da Alfândega, tele
fone 221-8456), com obras do acervo
do museu, com curadoria de Paulo Go
mes. Até 15 de julho, de terças a domin
gos, das lOh às 17h.
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3-0 PRAZER DE OLHAR - Mostra enfatizan
do o prazer de ver a arte, em exposição durante 
todo o mês de maio até 07 de junho, curadoria de 
Paulo Gomes - Galeria II.


