MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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A diversidade da arte em exposição

rinrnio Ronna apresenta desenhos, vídeo e fotografias, e Elton Manganelli, ca””J*»£%”Sg*
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fias “Lifesound
II", exposta na III
Bienal do Mercosul em Porto Alegre, Ronna conta
que as imagens
são um trabalho
em andamento
nne resulta de
uma colaboração
feita no ano 2000
com as artistas
Akiko Amasaka,
do Japão, e Eva

co, na Inglaterra, e Elton Manganelli apresenta sete casais de bonecos
da Clemens Stifa partir de diversos materiais, semtung, em 2000, na Suíça. Participou pre com a preocupação com a forma
de inúmeras coletivas na Argentina, e com a textura. As mãos e os pés
Alemanha, Canada e Suíça, alem de são modelados com uma massa
realizar individuais,
plástica chamada epóxi e o corpo é
Elton Manganelli inaugurara na
esculpido com espuma macia para
quinta, dia 29, as 18h, P°ru™ fl° ’ conferir leveza aos bonecos. As rouno Café Atelier do Pateo (Dinarte Ri.
pnm muito azul e
beiro, 17)' N°Sflos Estará refletida a branco, são feitas com tecido rústico
suspensos por
eScado. Ao vestuário são acrespaixao do artista por p
Ç •P
detalhes e arremates com fios,
alegria de viver e de se movimentar, ^úetames
“Estabeleço uma relaçao com o Caraté 29 de ju-
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iorgioRonnãcom suas descobertas em bosque suíço

Dinamarca. Essa
ação no bosque
foi documentada
em vídeo digital,
super 8 e cromos.
“O que mostro

filmes
,. , _
que du Soleil”, destaca o artista. Pa- turas, máscaras e bonecos. Criou
ra Manganelli, os bonecos sao quase cenários, adereços, figurinos e triSSSSSSSSKSE üias para teatro e televisão.
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Vídeo, desenho e fotografia
Giorgio Ronna inaugura hoje, às 19h, “Nem dia, nem noite", na Galeria
Ângelo Guido e Sala Pedro Weingârtner do Margs (Praça da Alfândega,
s/n5). Combinando as diversas linguagens do desenho, do vídeo e da fotografia, a mostra exibe um panorama da sua produção. O artista apresen
tará o vídeo "Tableau Vivant”, recentemente exibido em Basel, na Suíça,
com cinco minutos sobre um grupo de cogumelos encontrados em um bos
que suíço. Ele também expõe, pela primeira vez, uma série de desenhos
criados em 2001, em grafite e nanquim sobre papel. Outra obra presente
na mostra é um desdobramento da série “Lifesound III" iniciada na III Bie
nal do Mercosul. Sào fotografias duplicadas que estabelecem discussões
em tomo da relação bomem-natureza. Nesta terça, por causa do Copa do
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diferentes linguagens no obra de Ronna Mundo 2006, o museu abrirá às 15h. Visitação à mostra até 23 de julho.
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Mosaico de imagens

“Nem dia, nem noite", de Giorgio Ro^ apresenta o desdobramento da serie iniciada na 3 Bie
nal do Mercosul, com fotos duplicadas de üfesoun
II. A mostra, que fica até 23 de julho no Margs, traz
à tona discussões em tomo da relaçao h°mem-natu
reza e da idéia de movimento versus mobilidade. A
Fundação Vera Chaves Barcellos eabe obras de seu
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11 artistas, como Carla Borba, Carlos Pasquetti,
Ethiene Nachtigall, Mário Rohnelt e Nlck: **“^3
“Lugares da arte" foca espaços culturais da Capital,
onde o público é convidado a participar de açao em
que André Venzon e Igor Sperotto
ra que a pessoa coloque a cabeça e seja fotografada
na Galeria Iberê Camargo da Usina do Gasometro.

MOSTRAS — Termina no próximo
domingo o período de visitação de
três mostras individuais que ocu
pam o segundo pavimento do Margs
(Praça da Alfândega, s/nQ). São elas:
“Imagens apropriadas”, de Sérgio
Lopes; “Cavalos: paixão e arte”, de
Caé Braga e “Nem dia, nem noite",
de Giorgio Ronna. O horário de visi
tação é das lOh às 19h.
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