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A exposição foi patrocinada pelo artista. 

0 MARGS apenas emprestou a sala •
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• Nesta quinta-feira. o 

Mpse.H-de,_Artes do Rio 
-QgflBflg- 4o . Sul Inaugura 
uma exposição individual do 
artista plástico Alfredo A- 
quino, 28 anos, gaúcho radi
cado em São Paulo. Na 
pitai bandeirante, Aquino 
trabalha como artista plás
tico e gráfico profissionai. 
Nesta sua mostra no 
RGS, Aquino apresenta a 
figura humana aparecendo 
de forma fugidia e velada 
Permanecendo até o final de 
maio, com sua exposição no 
Museu, Aquino retoma seu 
contato com o público gaú
cho, como autodidata cuja 
dedicação como artista está 
voltada à pintura e ao dese
nho.
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# Até o dia 13, os artistas 
plásticos gaúchos podem se 
inscrever no Segundo Jo
vem Arte Sul América que 
este ano terá sede em Flo
rianópolis, no Museu de Ar
te Santa Catarina. Esse 
concurso é promovido anúal- 
mente e reúne representan
tes dos três estados do Sul 
com a promoção das Secre
tarias de Cultura e da Sul 
América de Seguros.

Os interessados podem ob
ter fichas de inscrição e re
gulamentos junto ao núcleo 
de galeria do MARGS. de 
terça a sexta-feira das 10 às 
17 horas
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-^Alfredo Aquino no Museu de ArteM
Na próxima quinta-feira, o 

Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul inaugura uma indivi
dual de Alfredo Aquino, artis
ta gaúcho radicado em São 
Paulo. Natural de Porto Ale
gre, 28 anos, Aquino cursou a 
Faculdade de Arquitetura da 
UFRGS e em 1973 mudou—se 
para São Paulo onde iniciou 
atividades como artista plásti
co e artista gráfico profissio
nal. Fez curso de gravura em 
metal no Atelier do Museu La- 
sar Segall em 1977. Autodida
ta, atualmente dedica-se à 
pintura e ao desenho.

A primeira individual de Al
fredo Aquino foi no Museu de 
Arte de São Paulo, em 1978. 
Referindo-se a seu trabalho, 
Pietro Marin Bardi, diretor do 
MASP, diz: "Aquino é um dos 
mais conhecidos ilustradores 
de textos clássicos brasileiros, 
sendo suas ilutrações de Os 
Sertões as mais apreciadas’’. 
Nesta primeira individual em 
sua terra natal, este jovem ar
tista apresentará uma série de 
pinturas onde a figura huma
na aparece de forma velada e 
fugidia. A exposição permane
cerá no MARGS até o final de 
maio, de terça a domingo das 

V.10 às 17h.

Quadro recente de Alfredo Aaumo
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No MARGS, pinturas 

de Alfredo Aquino
%

crT.?aooral de estado presente a cole-
gre, 28 anos, Alfredo A- tivas (inclusive no exte- 

inaugura h.oje as rior) e salões, desta- 
2°h 30mm sua primeira cando - se 0 XXXIII Sa- 
mdmdual em sua cida- lão de Artes Plásticas 
de natal. Numa das sa- de Pernambuco onde 
las do Museu de Arte do obteve Prêmio Aquisi- 
R10 Grande do Sul, ele ção. Possui desenhos 
estara mostrando sua reproduzidos em revis- 
mais recente produção tas internacionais e nu- 
de pintura. Aquino cur- ma edição especial do 
sou a Faculdade de Ar- livro “Os Sertões", de 
quitetura da UFRGS e Euclides da Cunha, 
em 1973 transferiu - se Referindo - se a este 
para Sao Paulo, onde trabalho, Pietro Maria 
iniciou suas atividades Bardi 
como artista plástico MASP, disse: “Aquino é 
profissional. Realizou um dos mais conhecidos 
um curso de gravura no ilustradores de textos 
Atelier do Museu Lasar clássicos brasileiros 
Segall, em 1977. Apesar 
disso considera - se au
todidata.

Sua primeira indivi
dual foi em 1978 
MASP. Anteriormente

diretor do

sendo suas ilustrações 
de “Os Sertões” as ma
is apreciadas. Nesta pri
meira individual em 
Porto Alegre, 0 jovem' 

na , ,.■ artista apresenta umano mesmo local, parti- serie de pinturas onde a 
cipara de uma Mostra figura humana 
de Artistas Gráficos. A

no

/ aparece
. , , . permanentemente de

partir desta epoca tem forma velada e fugidia
!

1
intura de Alfredo Aquino
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