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A primeira referência à mostra
de Fernando Baril foi do "marchand"
Renato Rosa, que comentou a respei
to da importância do trabalho do jo
vem arNsfa. Será no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul, a mostra
que tem inauguração marcada para
dia 22 de maio•VcBír
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★ Museu de Arte do Rio
Grande do Sul, inaugura
hoje às 8:00 horas da noite,
exposição do pintor Fernando
Baril. Crítico Carlos Scarinci é
quem assina a apresentação
I.
do artista, f
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Carlos Scarinci, mima
ampla apresentação do
convite, é o padrinho da
mostra individual de
Fernando Baril, -logo
mais no Museu de Arte
do Rio Grande do Sul.
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Baril faz sua
^
primeira
individual
em Porto Alegre
Antes de viajar para Espa
nha, em 1978, o trabalho de
senvolvido por Fernando Baril era praticamente desoonhei cido em Porto Alegre. A cre
denciá-lo havia apenas
uma
Menção Honrosa no Salão do
Jovem Artista (77). Hoje às
20h30min, no MARGS, ele
inaugura a primeira individual
em sua cidade natal, reunindo
cerca de 30 telas, dentro da
linha gráfico/informal que
vem desenvolvendo desde que
retornou da Europa.
Buscando através da pintu
ra., a pureza de traços, Baril
desenvolveu esta série de qua
dros. procurando a simplicida
de infantil. A inspiração ele
encontrou nas reminiseências
de siua infância, quando fre-

qüentava «sçolinhas de arte e
sentia-se reprimido em suas
criações. Também procura re
lacionar sua obra com animais,
amigos e sexo.
O curso de pós-graduação
em pintura e Procedimentos
Pictóricos na Faculdade de
Belas Artes de San Fernando,
em Madrid, abriu novos hori
zontes na carreira de Baril.
Ano passado, logo após ter vol
tado ao Brasil, recebia o l.°
prêmio na categoria Pintura
do III Salão de Artes de Pelo
tas. Agora tem convite para
expor no Museu de Arte de
São Paulo e planos de uma
nova viagem, desta vez aos
EUA, onde pretende perma
necer durante algum tempo.

Pintura de Fernando Baril

