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O artista visual e escritor Ricardo Giuliani convida para Conversas com o Artista sobre o tema 

da exposição Um Gaúcho, com curadoria de José Francisco Alves no dia 27 de setembro de 2018, 

terça-feira, a partir das 16h, no auditório do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

(MARGS). A exposição poderá ser visitada até 14 de outubro, com entrada gratuita.

O evento contará com a participação do artista e escritor Ricardo Giuliani e do curador da 

exposição José Francisco Alves.

A exposição Um Gaúcho reúne 67 obras, entre pinturas, desenhos, aquarelas e instalação, que 

surgiram a partir da pesquisa do artista na literatura sobre "el gaúcho", o gaúcho histórico não 

folclorizado, dentre os quais Alcides Maya, Sarmiento, Augusto Meyer, Jose Hernandez e Barbosa 

Lessa e que pode ser sintetizada em "O Gaúcho a Pé", da trilogia de Cyro Martins. Tanto a exposição 

como o livro são, portanto, o resultado de uma reflexão sobre o paradoxo que convive no imaginário 

sul-rio-grandense. E, por isso, o artista visual e escritor o retrata como Um Gaúcho, que a um só 

tempo é história, folclore e o próprio artista.

Em Um Gaúcho, a crítica social de Ricardo Giuliani aborda o nosso 
personagem máximo, temática tão cara à nossa arte, de Weingártner aos Clubes de 
Gravura, o gaúcho. Este que é, ao mesmo tempo, um produto histórico, social e 
cultural, que o artista busca enfocar como um brasileiro do Sul em suas tragédias 
sociais, o trabalhador rural, produto do latifúndio. Sua abordagem buscou também 
os aportes de Cyro Martins, em sua Trilogia do Gaúcho a Pé, quando o prestigiado 
médico e escritor deparou-se com o gaúcho real, não mítico e empobrecido, nos 
cinturões de miséria das cidades. Esta transição do gaúcho idealizado para o



marginalizado é a realidade que Ricardo Giuliani interpreta, nos ilustra com obras 
atuais, em especial pinturas enormes, na linguagem muralista.

José Francisco Alves - curador.

Ricardo Giuliani apresenta a exposição e o livro como uma leitura própria do que ela chama 

ser a nossa "Pampaláxia", revisitando o passado e não abrindo mão de sua verve crítica para retratar 

nosso momento histórico, político, social e cultural atual, ora em palavras, ora por tintas e pincéis:

Em momentos de altíssimas "certezas" espalhadas pelo universo, um pequeno 
pedaço da Pampaláxia, instigar a dúvida o desejo da revisitação ao passado como 
elemento orientador para não errarmos no futuro -, foi a principal motivação para 
esta exposição que se define a partir do artigo indefinido "UM". Assim, o lugar onde 
estamos adquire a potência de dizer para o "Outro" o que somos e como vemos o 
nosso mundo. O "Um" poderá ser, a um só tempo, o Gaúcho histórico, ou, 
singelamente, Eu gaúcho. A partir da Literatura exponencial, produzida por esses 
pagos e por lá, Pampa gaúcha, Cyro Martins, Alcydes Maia, Augusto Meyer, 
Sarmiento, Ricardo Guiraldes, José Hernandez, etc, nos faz possível conhecer o 
verdadeiro homem e a verdadeira pampa estruturada sobre as enormes distâncias 
que há entre terras e cultos e nos é dado perceber a transmudação do mítico para o 
místico. Um gaúcho é convite à dúvida e homenagem ao conhecido.

Ricardo Giuliani - artista e escritor.

Já o livro, homônimo à exposição, apresenta uma série de imagens das obras que estarão 
expostas no museu e com pequenos contos e croniquetas intercaladas de autoria de Giuliani onde o 
texto de apresentação é redigido pelo escritor e poeta Dilan Camargo.

Desde o momento em que Ricardo Giuliani me fez o convite para escrever 
sobre o seu livro Um Gaúcho fui tomado pela evocação desse nosso Sul. Fiz a leitura 
dos seus contos com a emoção de uma volta pra casa. Fui reconduzido, através da 
forte alma literária das narrativas, ao território original de Um gaúcho, ao seu 
universo fabuloso, à Pampaláxia. Tenho vivido, escrito, lido e andado, nesse 
horizonte amplo da nossa cultura e, posso afirmar, que este livro enriquece a nossa 
literatura e a nossa iconografia.

Dilan Camargo - escritor e poeta.

Serviço

Título: Conversa no museu - Um Gaúcho

Artista: Ricardo Giuliani

Curador: José Francisco Alves



Participações: Dilan Camargo e xxxxx 

Quando: 27 de setembro de 2018, às 16h

Onde: Auditório do MARGS (Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico) 

Entrada Franca.

TEXTO DO CURADOR

Um Gaúcho

Um Gaúcho é o paradoxo que convive no imaginário e no cotidiano sul-rio-grandense. O 
indefinido, como desejado, a um só tempo - é história, folclore e arte. É o artista vagando pelas 
lonjuras da pampa e expressando nossas questões e complexidades, sempre perseguindo uma razão 
para a caminhada.

As particularidades que marcam os "nossos" modos de construção civilizacional derivam de 
processos culturais - históricos, folclóricos e antropológicos - com a pretensão de distinguir o torrão 
mais meridional do Brasil das demais plagas onde vivem os nossos iguais. O Gaúcho é, a um só 
tempo, personagem mítico e ser social concreto. Montado a partir de uma necessidade política e 
cultural e, abastecido, por uma literatura de primeiríssima linha. Assim, cria-se a saga de uma nação 
que organiza e condiciona os modos de relacionamento e de construção social existentes no Rio 
Grande do Sul. O "Centauro dos Pampas" não anda a pé! O "Centauro" cavalga, (sobre)vive da 
construção sociocultural, enquanto o homem histórico-social vagueia nas periferias das "Boa 
Venturas", cidades nem tão imaginárias, perdidas numa pampa prenha de gaúchos-a-pé, agora 
expressas nos painéis e nas provocações ao pensamento, lançadas pela obra de Ricardo Giuliani.

A produção de Giuliani - predominantemente a pintura e o desenho - parte das questões 
sociais e políticas para o seu posicionamento no mundo. Temos aqui um artista como uma espécie 
de cronista, um observador inquieto da vida vivida, que vê claramente nas artes visuais uma 
linguagem privilegiada na possibilidade de resposta crítica imediata, em especial, às mazelas 
brasileiras e de como tentamos contornar os absurdos do dia-a-dia da vida pública, cultural, social e 
institucional. O suporte é para o artista todo um universo disponível para comunicar os seus 
posicionamentos, e o faz a partir da experimentação, sem medo da imensa gama de potencialidades 
que os materiais artísticos oferecem. Mesmo consciente dos limites do mercado de arte, Giuliani vê 
suas possibilidades em grau maior pelos grandes painéis, o desafio do espaço, em referências aos 
muralistas no enfrentamento das questões sociais, que a grande tela possibilita em ampla narrativa, 
com linguagem expressiva, os absurdos da realidade vistos pelas mãos deste artista que, sem 
qualquer constrangimento, afirma-se como mais "um gaúcho" do Brasil.

Em Um Gaúcho, a crítica social de Ricardo Giuliani versa sobre o nosso personagem máximo, 
temática tão cara à nossa arte, de Weingártner aos Clubes de Gravura. O gaúcho, este que é ao 
mesmo tempo um produto histórico, social e cultural, mas cuja constituição flui ao bel prazer dos 
contextos políticos. A partir do Centauro dos Pampas - o gaúcho mitificado pela versão oficial - o 
artista busca enfocar "O Gaúcho" como um brasileiro do Sul em suas tragédias sociais, o trabalhador 
rural, produto do latifúndio e das suas complexidades, que no século XX, pressionado a migrar para a 
periferia das cidades, das "Boa Venturas", abandona sua autenticidade, desconstrói suas famílias e 
raízes e é condenado a pertencer à estatística da pobreza, transformando-se em referência estética 
de um imaginário atávico apartado do homem histórico-social que realmente é.

Nesse sentido, Giuliani busca no aporte de Cyro Martins, em sua Trilogia do Gaúcho a Pé, 
iniciada há 81 anos com a publicação de Sem Rumo (escrito em Quaraí, em 1935, no centenário 
farroupilha), na contramão de um momento eufórico que mitificava de vez a "estirpe do gaúcho",



referências literárias que recuperam a mulher e o homem concretos que se espalharam nos 
cinturões de miséria. Uma vez que já não mais vivemos um período de devaneios em relação à nossa 
epopeica regionalidade, Giuliani apresenta no MARGS, entre outras obras, dois imensos murais, Boa 
Ventura I e II, a nos chamar a atenção a nossos paradoxos - que gaúchos somos ou queremos ser, e 
aonde chegamos com tudo isso.

Um Gaúcho, então pode ser percebida com um "jogo" indefinido, ou por outra, com o 
indefinível que não encontra limites diante da qualidade do humano e que nasce de uma vida que, 
em certa medida, também é a vida e o caminho do gaúcho a pé, pois, passou a beber arte e a 
consumir existência quando, obrigado a sair de Quaraí- a "Boa Ventura" de Cyro Martins- perde-se 
- ou encontra-se - nos arrabaldes da Capital e na totalidade de suas andanças. Um Gaúcho é 
movimento, e Ricardo Giuliani é, a um só tempo, histórico, folclórico e existencial, como queiram, o 
próprio artista, obrigado pelas circunstâncias do viver, produzindo e entregando-se à sua própria 
narrativa frente aos paradoxos, nem tão aparentes, da sua construção histórico-social.

Ricardo Giuliani tem-se dedicado às artes visuais desde 2012, quando descobriu a linguagem 
pictórica e começou a produzir intensamente, apaixonado por esta nova possibilidade estética. A 
arte, para Giuliani, é definidora das possibilidades de estar no mundo para dividi-lo com o Outro. 
Como músico, participou de festivais nativistas na década de 1980, sem nunca abandonar a MPB e o 
Rock; como escritor, publicou cinco livros, sendo finalista do Prêmio Açorianos de Literatura, na 
categoria Crônica, em 2012.

José Francisco Alves

Curador

Sobre o artista visual e escritor:

RICARDO GIULIANI é natural de Quaraí. É advogado, especialista em direito privado pela 
PUC/RS, mestre e doutor em direito pela UNISINOS/RS. Lecionou Direito Penal, Constitucional, 
Teoria Geral do Processo e Teoria Geral do Direito, e é escritor. Além de contribuir com crônicas em 
vários jornais e revistas, publicou as seguintes obras; O Devido Processo e o Direito Devido, Ed. Veraz 
; Imaginário, Poder e Estado. O sujeito (sobre)vive, Ed. Verbo Jurídico; Andanças pelo Torto do Direito 
e da Política, Ed. Verbo Jurídico; Nas Coxias do Poder, Dublinense (finalista do Prêmio Açorianos, 
Crônica, em 2012), e, Não somos tão bacanas assim, uma conversa sobre a política que preferimos 
calar. Dublinense (2012).

Artista visual desde 2012.

Exposições Individuais: Um Gaúcho, curadoria José Francisco Alves, Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, MARGS/RS, Porto Alegre, RS, 2018. TransAparente, Museu de Arte Contemporânea 
do Mato Grosso do Sul, MARCO/MS, Campo Grande, 2018. O Tempo das Coisas, Aberto Caminho de 
Artes, Porto Alegre, RS, 2017; Palhaçando em III Atos, Galeria Arte & Fato, Porto Alegre, 2017; 
TransAparente, Centro Cultural da Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Brasília, DF, 2017; 
TransAparente, Fundarte, Montenegro, RS, 2016; Inventando um mundo, curadoria Ana Zavadil, 
Galeria Modernidade, Novo Hamburgo, 2015; TransAparente, Arte & Fato Galeria, Porto Alegre, 
2015; Andanças, curadoria Ana Zavadil, Arte&Fato Galeria, Porto Alegre, 2014; Vice-Consulado do 
Brasil no Departamento de Artigas, Uruguai, 2014.

Exposições Coletivas: Futurama 3, curadoria Ana Zavadil, MACRS, Porto Alegre, RS, 2018;



Ethno Fragmentos do Homo Sapiens , curadoria Anaurelino Barros, Memorial do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, RS, 2018; Paisagens em Dois Tons, curadoria Ana Zavadil, MACRS, Porto Alegre, RS, 
2017; Novas Conexões - Acervo Arte & Fato e Convidados, Aberto Caminho de Artes, Porto Alegre, 
RS, 2017; 25 Vezes Duchamp - A Fonte 100 Anos, curadoria Francisco Alves, MACRS, Porto Alegre, RS, 
2017; Arte+Arte: Arte e Política: Olhares Contemporâneos, Associação Chico Lisboa, Galeria de Arte 
Dmae, Porto Alegre, RS, 2017; Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, MACRS, Praga, 2017; 
Novas Paisagens, curadoria Ana Zavadil, Arte&FAto Galeria, Porto Alegre, RS, 2017; Arte 
Contemporânea do Rio Grande do Sul, Czech Centre Prague, Praga, República Checa, 2017; 
Alinhando, Desorientando - Desenho no MAC 25 Anos, curadoria Ana Zavadil e Letícia Lau, Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2017; Museu de Contraste, curadoria Gaudêncio Fidelis, 
LabArte 760, Porto Alegre, RS; / Bienal C Itinerância 2016, Santa Cruz do Sul, RS; Paisagem (In) Certa, 
curadoria Ana Zavadil, Centro de Exposiciones Subte, Montevidéu, Uruguai, 2016; Conexão Arte, 
curadoria Anaurelino Barros, Casa de Pedra, Canela, RS, 2016; XIV Salão Latino Americano de Artes 
Plásticas de Santa Maria, RS, 2016; Festival Paratíssima, recorte da I Bienal C, Associação Chico 
Lisboa, Lisboa, Portugal, 2016; Horizontes da Paisagem, curadoria Ana Zavadil, Centro Cultural Dr. 
Henrique Ordavás Filho, Caxias do Sul, RS, 2016; Caminhos da Criação: Design, Moda e Arte, 
curadoria Ana Zavadil, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, RS, 2016; Paisagem Plural, 
curadoria Ana Zavadil, Fundação BADESC, Florianópolis, SC; Arte Essencial, curadoria Ana Zavadil, 
Arte&Fato Galeria, Porto Alegre, 2015; A Paisagem: Vestígios, Desvios e outras derivas, Museu de 
Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), Porto Alegre, 2015; Identidade: Desenho, 
curadoria Anaurelino Barros Neto e Fábio Rheinheimer, Galeria Porão do Paço Municipal da 
Prefeitura de Porto Alegre, RS, 2015; RS; O Corpo na Arte Instrumento, Plasticidade e Suporte, 
MACRS, Porto Alegre, RS; Contextos e Inguietações, I Bienal C, galeria de Arte do DMAE, Porto 
Alegre, RS, 2015; Abordagens e Sentidos: A Pintura como Possibilidade Poética, Estúdio Dezenove, 
Rio de Janeiro, RJ, 2015; 5g Salão Fundarte/SESC de Arte 10x10, Montenegro, RS, 2015; Prenúncios 
da Primavera, Universidade de Caxias do Sul, RS, 2015; Lá Fora II, Pátio da Associação Chico Lisboa, 
Porto Alegre, RS, 2015; RS, Marcadores da Arte, Espaço Cultural da Chico Lisboa, Porto Alegre, RS e 
UCS, Caxias do Sul, RS e Casa de Cultura Pedro Wayne, Bagé, RS, 2015; Arte+Arte, Visões da 
Liberdade - Recorte de Fotografia, itinerância na UCS, Caxias do Sul, RS e Casa das Artes Regina 
Simonis, Santa Cruz do Sul, RS, 2014; O Cânone Pobre -Uma Arqueologia da Precariedade na Arte, 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014; Seleção da Chico: Cultura e Cotidiano, 
Associação Chico Lisboa, Porto Alegre, 2014; 20g Salão de Artes Plásticas da Câmara de Porto Alegre, 
2014; Arte+Arte, Visões da Liberdade, Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

Obras em acervo: Possui obra no acervo do MARGS, Porto Alegre, RS, Centro Cultural Dr. 
Henrique Ordavás Filho e Universidade de Caxias do Sul, ambos em Caxias do Sul, RS e na URI em 
Erechim, RS.

Premiações: Foi Destaque Cultural no Prêmio Luiz Menezes, concedido pelo município de 
Quaraí em 2015.

Publicações: Em 2018, A obra Um Gaúcho foi publicada na capa da revista Brasileira de 
Psiquiatria Trends; 2018, Andanças I, foi publicada na capa do Livro Sociologia, Metodologia, 
Derecho y Salud en Ia Sociedad Complexa, pela UBP de Córdoba, Argentina; 2014, A obra Tees foi 
publicada na capa da revista Brasileira de Psiquiatria Trends e a obra Yoko na Revista TesjOH, 
publicação do MARGS. 2014, obra sem título, publicada na capa do livro Chama de Inverno, de 
Gustavo Machado. 2018, obra Andanças I publicada na capa do livro Sociologia, Metodologia, 
Derecho y Salud en La Sociedad Compleja de Cláudia E. Salazar e Sandra Regina Martini.



Contatos:

Artista: Ricardo Giuliani - (51)981181401 

Curador: José Francisco Alves - (51) 999844689

Produção/Divulgação: Letícia Lau - (51)98531.2239 leticia.lau@babilonica.com e Maria 

Trevisan (51) 99930-1911 marla@trevisangiuliani.com.br 

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br- (51)32272012/ Ramal 7032 

Núcleo de Comunicação - margsmuseu@gmail.com - (51)32863145 / Ramal 7192

Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

Trevisan e Giuliani Advogados

Associação Rio-grandense de Transporte Intermunicipal - RTI 

VIOPEX - Encomendas Expressas

Parceria Cultural

Aberto Caminho de Artes

Babilônica Arte e Cultura

Instituto Cyro Martins 

Nilton Santolin

Clara Luz

Captação de Imagens

Apoio

Café do MARGS

Arteplantas 

Celulose Riograndense

AAMARGS

Impacto Signs 

Molduras Santos

Da Chica

mailto:leticia.lau@babilonica.com
mailto:marla@trevisangiuliani.com.br
mailto:margsmuseu@gmail.com


Margot Club

Brix21

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS 

Telefone: 32272311 

Entrada Franca


