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Extensão MARGS

De: "Comunicação MARGS" <comunicacao.margs@terra.com.br>
<extensao. margs@terra.com. br>
quinta-feira, 12 de abril de 2007 13:27
DIA 19: MOSTRA DE LUIZ CARLOS DA CUNHA
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado MslagoM

DlA_1_9J9h: PARA OLHAR DE PERTO. DE LUIZ CARLOS DA CUNHA

O MARGS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Cultura apresentam, a partir do dia 19 de abril e a Secretaria de Estado da
Cunha. A exposição inclui uma vasta produção d^^L^hes0^ pequeno formato,^lém de 

desenhos em nanquim e acrílicos sobre tela. A mostra fica em cartaz até o dia 13 de maio, na 
Galeria Joao Fahrion. Visitaçao de terça a domingo, das 10h às 19h, com entrada franca

A exposição do artista gaúcho apresenta um conjunto de obras produzidas a partir de 1999 
Lm pequenas dimensões, aproximadamente 5x8cm, as cerca de 100 guaches sobre papel trazem 
temas recorrentes na obra de Cunha como a presença da figura humana e a conotação erótica 
com ampla utilização das cores. Já os 18 desenhos em nanquim, de mesma temática foram 
concebidos em tons monocromáticos e tamanhos maiores, além de apresentarem maior nitidez 
espacial em termos de tratamento. Também fazem parte da mostra seis acrílicos sobre tela 
quais a cor e explorada ao máximo.

Para o artista plástico Danúbio Gonçalves, comentarista da obra de Cunha este último 
descarta, com o casamento abstrato, o lado anímico ou casuístico de suas composições anteriores 
Para Danúbio, este tipo de mformalismo adotado por Cunha seria a ocorrência experimental de uma 
etapa existencial vivenciada pelo artista nesta fase de sua obra.

nos

O artista

foí a,u"°, • ^ r-, x- • - nos Estados

?oonr°'ameriCana’ 6m Madr'd' na EsPanha (1977)- O artista já expôs seus desenhos no MARGS. 
em i yyu.

na

rnmnnira d,spomvel para entrevistas. Agendamento junto ao Núcleo de
Comunicação do MARGS. Imagens em alta resolução estão disponíveis para download na seção 
imprensa>imagens do site www.margs.org.br.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao.margs@terra.com.br
www.margs.org.br
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CORREIO DO POVO

Desenhos, guaches, acrílicos em mostra

Guaches de Cunha 

para olhar de perto
Será inaugurada hoje, às I9h, na 

Galeria João Fahrion, do Margs 
(Praça da Alfândega, s/nQ) a mostra 
“Para olhar de perto", de Luiz Carlos 
da Cunha. Integram a exposição 
uma série de guaches em pequeno 
formato, além de desenhos em nan- 
quim e acrílicos sobre tela. A visita
ção segue aberta até 13 de maio, de 
terças-feiras a domingos, das lOh às 
19h. Entrada franca.

As obras foram produzidas a par
tir de 1999; em pequenas dimensões 
(aproximadamente 5 cm x 8 cm), 
trazem temas recorrentes na obra de 
Cunha, como a presença da figura 
humana e a conotação erótica, com 
a utilização de ampla gama de cores. 
Há também desenhos em nanquim 
com a mesma temática, mas conce
bidos em tons monocromáticos e ta
manhos maiores. Luiz Carlos da 
Cunha começou a pintar em 1956.
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Mostras
Num clima de rewVa/, Fernando Pires relança o gla- 
moíjr dos estúdios dos anos 40. O fotógrafo que 
tem 23 anos de carreira reúne arte e técnica, nas 
imagens que faz para atores, debutantes, músicos 
e noivas, entre outros. Aberta a visitação nos sába
dos, domingos e feriados, das 12h às 21h, e de ter
ças a sextas, das 9h às 21 h.
^g^aLmRDEPERT° _ Galeria João Fahrion 
doMargs (Praça da Alfândega, s/n'-'), até 13 de ma-
' - uL Gclu^ üú~OüiiliavirwCTa sua^sia piudu-
çao em guaches em pequenos formatos, com figu
ras humanas e de conotação erótica, com amplo 
uso das cores. Também 18 desenhos em nanquim, 
no mesmo tema, em tamanhos maiores e finalmen
te, seis acrílicos sobre tela. Funcionamento de ter
ças a domingos, das 10h às 19h 
A MAIS SIMPLES COMPLEXIDADE - No Margs, 
ate 20 de maio. Zorávia Bettiol celebra 50 anos de 
trajetória artística e 60 de vida, nesta panorâmica 
que inclui traços marcantes de toda sua produção.’ 
òao gravuras, desenhos, pinturas, arte têxtil, obje
tos e instalações. Funcionamento de terças a do
mingos, sempre das TOh às 19h.
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A volta de 

Luiz Carlos 

da Cunha
Mostra no Margs reúne 

desenhos e pinturas

Exposição em cartaz na Galeria João Fah- r® 
rion, no segundo andar do Margs, na Praça Li 
da Alfândega, assinala o reencontro do pin- P 
tor e desenhista Luiz Carlos da Cunha com L 
o púbico porto-alegrense.

Gaúcho da Capital, 67 anos, ele não expu- f" 
nha na cidade há mais de 15 anos.

Linhas e formas brotam do interior de outras linhas e formas: guache de Luiz Carlos da Cunha no Margs0 próprio Cunha assim resume o propó
sito da mostra, que ele batizou de Para 
Olhar de Perto: em pequenas dimensões, alguns deles medindo figuras referenciais da arte moderna no Rio

Grande do Sul (Danúbio Gonçalves, Xico Stoc-- Seguinte, ó: o Cunha está vivo! 
Depois de longa temporada em São

cinco por oito centímetros.
Ali, Cunha exercita o gosto pela composição, kinger, Trindade Leal) e estudou gravura com o 

Paulo, há dois anos ele voltou para Por- com linhas e formas que brotam de outras li- mestre paulista Marcelo Grassmann. Chegou a 
to Alegre. Fixou-se “no meio do mato”, entre a nhas e formas, construindo painéis contínuos e participar de três edições seguidas da Bienal In- 
Restinga e o Lami, mas preferiu manter o ateliê saturados de imagens. ternacional de São Paulo: a nona, a 10a e a 1 Ia,
da capital paulista: - Sou vertiginosamente o oposto do minima- no final dos anos 1960 e início dos 1970.

- É o que garante o leite das criancinhas. lismo - sublinha o próprio artista. - Cada dese- Inaugurada na semana passada, sua nova ex- 
A mostra no Margs reúne três conjuntos de nho é, para mim, como um esgotamento nervo- posição fica em cartaz até 13 de maio, com visita- 

trabalhos, realizados a partir de 1999. São seis so, uma purgação, um terror. ção de terças a domingos, inclusive feriados, das
pinturas em grande formato, 16 desenhos em Cunha tem sua formação ligada ao Atelier Li- lOh às 19h. A entrada é franca. O Margs fica 
bico-de-pena (nanquim) e mais de 70 guaches vre da prefeitura de Porto Alegre. Foi aluno de Praça da Alfândega, s/n°, fone (51) 3327-2311.
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Para olhar de perto guaches, desenhos e telas
Uma vasta produção de guaches em pequeno formato, dese- -

nhos em naquim e ac rílicos sobre tela do artista gaúcho Luiz 'HOBt , $ J
Carlos Cunha estão em “Para olhar de perto", em cartaz, até es
te domingo, na Galeria João Fahrion do Margs (Praça da Alían- 
dega, s/nQ). O conjunto das obras foram produzidas a partir de 
1999. Visitação de terças a domingos, das lOh às 19h.

Em pequenas dimensões, os cem guaches sobre papel tra
zem temas recorrentes na obra de Cunha como a presença da 
figura humana e a conotação erótica, com ampla utilização das 
cores. Já os 18 desenhos em nanquim, de mesma temática, fo
ram concebidos em tons monocromáticos e tamanhos maiores, 
além de apresentarem maior nitidez espacial em termos de tra
tamento. Também fazem parte da exposição seis acrílicos sobre 
tela, nos quais a cor é explorada ao máximo.
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Trabalho de Luiz C. Cunha está no Margs até dia 13


