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Quatro artistas recebem 

homenagem no Margs

Vasco Prado faz aniversário em abril
Os artistas plásticos Vas

co Prado e Ado Malagoli es
tão de aniversário em este 
mês e por isso o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
faz uma homenagem atra
vés de uma mostra, que per
manecerá durante todo o 
mês, no saguão Nobre. Tra
ta-se do “Projeto Calendá
rio”, que apresenta duas se- 
rigrafias de Malagoli e uma 
escultura em bronze (“Mãe 
Carinhosa”) de Vasco Pra
do. Ambos já foram direto
res do Museu. O primeiro é 
paulista de Araraquara e 
desde a década de 50 parti
cipa da vida cultural do Rio 
Grande do Sul, enquanto o

escultor nasceu em Uru- 
guaiana e trabalha na capi
tal gaúcha.

Já o “Projeto Histórico”
expõe desenhos, pinturas.
catálogos e medalhas das
artistas plásticas Alice
Brueggmann e Alice Soa-
res, que neste ano comple-
tam 75 anos de idade. Âs 
obras ficarão à disposição do 
público até 31 de maio, no 
Espaço Ado Malagoli, do 
MARGS. Brueggmann é 
porto-alegrense e Alice Soa
res nasceu em Uruguaiana. 
Ambas as mostras podem 
ser vistas no MARGS, de 
terças-feiras a domingos, 
das 10 às 17 horas.
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ALICE BRUEGGMANN E 
ALICE SOARES — Até 31 
de maio, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul promove

a mostra Projeto Históricos 
Alice Brueggmann e Alice 
Soares, no Espaço Ado Ma- 
lagoii. A atual exposição à 
uma homenagem aos 75 anos 
de vida das duas artistas e aos 
35 anos de seu atelicr. Estão 
expostos desenhos, pinturas, 
catálogos e medalhas de 
bas artistas. A visitação é 
aberta ao público em geral, de 
terças a domingos, no horário 
das 10 às 17 horas, no Margs 
— Praça da Alfândega, s/nV.
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ALICE BRUEGGMANN E 
ALICE SOARES — Até 31 
de maio, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul promove

a mostra Projeto Históricos 
Alice Brueggmann e Alice 
Soares, no Espaço Ado Ma- 
lagoli. A atual exposição é 
uma homenagem aos 75 anos 
de vida das duas artistas 
35 anos de seu atelicr. Estão 
expostos desenhos, pinturas, 
catálogos e medalhas de

e aos

am
bas artistas. A visitação 6 
aberta ao público em geral, de 
terças a domingos, no horário 
das 10 às 17 horas, no Margs 
— Praça da Alfândega, s/n?.
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MOSTRAS
MARGS (Praça da Alfândega, telefone 

221-8456) — No Saguão Nobre, 
obras de Vasco Prado e Ado Mala- 
goli, dentro do projeto Calendário. 
No Espaço Ado Malagoli, obras de 
Alice Brueggemann e Alice Soares. 
Nas pinacotecas e galeria I, works- 
hop Brasil-Alemanha. Na galeria II, 
mostra O Prazer de Olhar, 
obras do acervo do Museu. Nas salas 
negras, Retrospectiva Plínio Ber- 
nhardt, dentro do projeto MARGS 
Convida. Quem Tem Medo de 
Kitsch?, na Sala Berta Locatelli. De 
terças a domingos, das lOh às 17h.
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MARGS (Praça da Alfândega, telefone 
221-8456) — No Saguão Nobre, Gui- 
do Mondim e Anestor Tavares no Pro
jeto Calendário. Homenagem a estes 
dois conhecidos artistas plásticos no 
mês de seu aniversário, juntamente 
com os 70 anos de lançamento da 
Revista Klaxon.No Espaço Ado Mala- 
goli, obras de Alice Brueggemann e 
Alice Soares integram o Projeto Histó
ricos, no ano em que as artistas come
moram 70 anos de vida o Margs mos

tra suas obras que fazem parte do 
acervo e vitrines com fotos, catálogos e 
medalhas. Até o final de maio. Na 
galeria II, mostra O Prazer de Olhar, 
com obras do acervo do museu, com 
curadoria de Paulo Gomes. Até 15 de 
julho. Nas salas negras, Retrospecti
va Plínio Bernhardt, dentro do pro
jeto MARGS Convida. Até 31 de 
maio. De terças a domingos, das lOh 
às 17h.
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■ 0 Margs (Pça.da Alfândega), no Projeto 
Históricos, apresent obras de Alice Brugge-j 
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 de 27 artistas de épocas 
e nacionalidades diversas, estão na Galeria 2. *


