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Margs abre exposições individuais
■* A dica é para quem gosta de apreciar obras de arte: nos próximos dias, o 
Margs abre três novas exposições individuais de artistas gaúchos. A primeira é 
“Imagens Apropriadas”, do artista plástico caxiense e professor da Universidade de 
Caxias do Sul Sérgio Lopes que apresenta, a partir de amanhã, 16 telas 
desenvolvidas com base em imagens concebidas desde o renascimento. O artista 
parte de obras de Da Vinci e Caravaggio, entre outros, para construir novas obras 
com sua forma própria de olhar. Na quarta, será a vez de conferir as esculturas do 
porto-alegrense Caé Braga. Sáo 35 obras de diferentes materiais e tamanhos que 
integram “Cavalos: Paixão e Arte”. Na semana seguinte, no dia 27, Giorgio Ronna, 
que desde 1998 divide-se entre Zurique, na Suíça, São Paulo e Pelotas, expõe 
"Nem Dia, Nem Noite”. Combinando as diferentes linguagens do desenho, do 
vídeo e da fotografia, a exposição faz um apanhado da produção do artista.
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• Sérgio Lopes apresentará seu
trabalho a partir de amanhã, no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Com a exposição “Imagens 
Apropriadas”, o artista propõe 
uma leitura contemporânea para 
as imagens clássicas da arte, co
mo a Monalisa, de Da Vinci, La 
Fornarina, de Raphael Sanzio, e 
Baco, de Caravaggio.
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EXPOSIÇÃO
Gaúchos abrem 

mostras 

individuais.
Carolina Zilio

O Museu de Arte do Rio Grande 
w do Sul vai inaugurar três novas 
exposições de artistas gaúchos. Ho
je, às 19h, abre a mostra “Imagens 
Apropriadas” (foto), de Sérgio Lo
pes. O artista procura aproximar guagens fixas e móveis do desenho, do 
passado e presente, propondo leitu- vídeo e da fotografia, a mostra traz um 
ras contemporâneas para imagens panorama da produção de Ronna. 
clássicas da história da arte nas 16 As três exposições individuais 
pinturas que compõem a exposição, abrem às 19h e vão ocupar o segun- 
Sérgio apresenta re-significações de do pavimento do Margs, sempre de 
grandes obras renascentistas, partin- terças a domingos, das ÍOh às 19h, 
do de seu repertório pessoal.

Amanhã, acontece a abertura da 
mostra de Caé Braga, “Cavalos: Pai
xão e Arte”. Cerca de 35 obras dos 
mais diferentes materiais - como resi-

até o dia 23 de julho.

Serviço
O que: Exposição “Imagens 
Apropriadas", de Sérgio Lopes 
Quando: Inauguração hoje, às 19h.
De terças a domingos, das 1 Oh às 19h. 
Até 23 de julho.

* .: Galeria João Fahrion do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n-)
Entrada franca

na, terracota, bronze e ferro - compõe 
a retrospectiva do trabalho do artista.

No dia 27 de junho é a vez de os 
gaúchos conferirem a exposição 
“Nem Dia, Nem Noite”, de Giorgio 
Ronna. Combinando as diferentes lin-
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Passado e memória pessoal se combinam
A utilização de algumas Museu de Arte do Rio Grande grandes formatos, que servem 

obras-primas das artes - entre do Sul Ado Malagoli (Praça da para que amplie detalhes e 
as quais Monalisa, de Alfândega, s/n9) e pode ser
Leonardo Da Vinci, La 
Fomarina, de Rafael Sanzio e 
Baco, de Caravaggio - é a 
estratégia do artista plástico 
Sérgio Lopes em Imagens 
Apropriadas. A exposição 
ganha inauguração às 19h de 
hoje, na Sala João Fahrion do

mostre um pouco de seu 
visitada de terças a domingos, repertório individual.

Simplificações, deslocamentos 
e apagamentos de figuras 
estão entre as mudanças

Sérgio Lopes 
atribui novos 
significados a 
peças tradicionais 
da história da 
pintura, nas quais 
inclui repertório 
individual de 
referências

das ÍOh às 19h.
Lopes - professor no curso 

de Tecnologia em Moda e 
Estilo da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), cidade 
onde nasceu - apresenta um 
conjunto de 16 pinturas em

S
3operadas pelo artista plástico, 3 

que já teve obras em coletivas § 
na Alemanha, Bélgica e 8
Canadá. <
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