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Exposições
ADO MALAGOLI K VAS
CO PRADO — Durante o 
mês de abril o Projeto Calen
dário apresenta Ado Malagoli 
e Vasco Prado, comemorando 
deste modo os aniversários 
dos ex-diretores do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 

Malagoli, paulista de Ara- 
raquara, iniciou sua carreira 
em São Paulo. Na década de 
30 transferiu-se para o Rio de 
Janeiro, onde participou do 
Núcleo Bernadelli. Durante a 
década de 50 mudou-se para 
Porto Alegre. Convidado a le
cionar no Instituto de Artes, 
trabalhou ativamente para a

formação de várias gerações 
de artistas gaúchos. Quando 
Diretor da Divisão de Cultu
ra da Secretaria de Educação 
criou, em 1954, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
do qual foi o 1 ? Diretor.

Vasco Prado nasceu em 
1914 em Uruguaiana, e em 
1940 ingressou na Escola de 
Belas Artes, curso que deixou 
após 03 meses. Entre 1947 e 
1948 foi bolsista do governo 
francês. Fundou o Clube de 
Gravura em 1951. Atuante co
mo professor no seu atelier e 
no Atelier Livre da Prefeitu
ra de Porto Alegre. Realizou

diversas mostras ao longo des
tes anos e retrospectiva em 
1984 no Margs, casa que diri
giu na década de 80. Vive e 
trabalha atualmente na capi
tal gaúcha.

A mostra apresenta duas 
serigrafias de Ado Malagoli e 
uma escultura em bronze 
(“Mãe Carinhosa”) de Vasco 
Prado. A visitação é aberta ao 
público em geral, de terças a 
domingos, das 10 às 17 horas, 
no Saguão Nobre do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
— Praça da Alfândega, s/n?.
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Quatro artistas recebem 

homenagem no Margs

Vasco Prado faz aniversário em abril
Os artistas plásticos Vas- escultor nasceu em Uru- 

co Prado e Ado Malagoli es- guaiana e trabalha na capi
tão de aniversário em este tal gaúcha, 
mês e por isso o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul expõe desenhos, pinturas, 
faz uma homenagem atra- catálogos e medalhas das 
vés de uma mostra, que per- artistas plásticas Alice 
manecerá durante todo o Brueggmann e Alice Soa- 
mês, no saguào Nobre. Tra- res, que neste ano comple
ta-se do “Projeto Calendá- tam 75 anos de idade. As 
rio”, que apresenta duas se- obras ficarào à disposição do 
rigrafias de Malagoli e uma público até 31 de maio, no 
escultura em bronze (“Mãe Espaço Ado Malagoli, do 
Carinhosa”) de Vasco Pra- MARGS. Brueggmann é 
do. Ambos já foram direto- porto-alegrense e Alice Soa- 
_ __ do Museu. O primeiro é res nasceu em Uruguaiana. 
paulista de Araraquara e Ambas as mostras podem 
desde a década de 50 parti- ser vistas no MARGS, de 
cipa da vida cultural do Rio terças-feiras a domingos, 
Grande do Sul, enquanto o das 10 às 17 horas.

Já o “Projeto Histórico”

res
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Projeto Calendário. Os artistas Vasco Pra
do e Ado Malagoli mostram, respectivamen
te, gravuras e escultura em bronze. Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, saguão. De ter
ça a domingo, das lOh às 17h. Até 30 de 
abril.
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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, 
nâo 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.
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Ãiicê Brueggemannn e Alice Soares. Nas 
pinacotecas e galeria II, workshop Brasil-A 
lemanha. Na Galeria II, mostra O Prazer de 
Ofhar, com obras do acervo do Museu. Nas
salas negras, Retrospect/va P^io Ber- 
nhardt, dentro do projeto MARGS Convi
da. Quem Tem Medo de Kitsçh?, na Sala 
Berta Locatelli. De terças a domingos, aas | 
1 Oh às I 7h


