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MARGS homenageia Nelson Jungbluth

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

••***-'
K& i.I;

I
K * ã '■ ';III .

Museu de Arte
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do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

MARGS HOMENAGEIA NELSON JUNGBLUTH

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Governo do 
Estado do RS e a Secretaria de Estado da Cultura, prestam um tributo ao artista 
gaúcho Nelson Jungbluth, morto no último sábado, 5 de abril, aos 86 anos De 8 a 27 
de abril, permanecerá em exposição no saguão do Museu a pmtura em acnhco »sobre

p* ««■ «> íessí
publicações do Museu. Ao lado da obra, os 

bioqráfico sobre a trajetória do pintor e desenhista.
Visitação: de terças a domingos, das 10h às 19h, com entrada franca.

nas

diretor do MARGS, Cézar Prestes, a homenagem celebra um artista que
como

Para o diretor do makuò, cezar rresu»», d i.u.nc.iay^... -------
soube atravessar fronteiras com seu trabalho. “Como publicitário, ele conseguiu como 
ninguém reinterpretar as tradições gaúchas. Como artista, sensibilizou o meio publicitário

para aSNascidVòSemSTaquara, Jungbluth começou a desenhar quadrinhos aos 15 anos. Em 

1939 foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou para o Suplemento Juvenil, do jornal A 
Noite e para O Guri, da revista Cruzeiro. Atuou também como ilustrador publicitário, 
desenvolvendo prolífica relação profissional com a Varig - em 1972, o calendário que criou 
para a empresa foi considerado o melhor dentre todas as companhias aereas do mundo. A 
partir de 1974, passou a dedicar-se exclusivamente às artes plasticas^p^rticipando d^
individuais e coletivas em r 
Brasil, expôs na

~..i Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Fora do 
1It4 Ásia, Europa e América do Norte e realizou painéis em Montecarlo, 

Estados Unidos, África do Sul e Portugal. Em sua obra, abordou de forma recorrente 
temas como mulheres, pássaros, cavalos, paisagens campeiras e personagens literários, 
destacando-se pelos traços vigorosos, composições ousadas e uso de cores vibrantes.
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Margs homenageia Jungbluth
O Margs (Praça da Al

fândega, s/n°)presta tri
buto a Nelson Jung
bluth, morto no dia 5 de 
abril, aos 86 anos, com a 
exposição da pintura em 
acrílica sobre eucatex 
“Natureza Morta nQ 5". A 
obra foi doada pelo artis
ta ao museu. Ao lado da 
pintura, os visitantes en
contrarão um texto bi
bliográfico sobre a traje
tória do pintor e dese
nhista. Em suas pintu
ras, ele abordou de forma 
recorrente temas como 
mulheres, pássaros, ca
valos, paisagens campei- 
ras e personagens literá
rios, destacando-se por 
traços vigorosos e cores 
vibrantes. Visitação até 
dia 27, de terça a domin
go, das lOh às 19h.Obra de Nelson Jungbluth no Margs


