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• Maia Mena Barreto apresenta
rá seu trabalho na mostra “Paisa- 
qem Submersa”, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. Na ins
talação inédita, a artista cria com 
esculturas e iluminação um univer
so de formas e cores que remetem 
às imagens submarinas, inspira
das nos mergulhos realizados por 
Maia. A inauguração está marcada 
para 6 de julho.
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Paisagens
O Margs inaugura amanhã a 

mostra Paisagem Submersa, de 
Maia Mena Barreto. Na insta
lação inédita, a artista cria com 
esculturas e iluminação um uni
verso de formas e cores que re
metem às imagens submarinas. 
A individual de Maia ocupa as 
Salas Negras até 6 de agosto. No 
dia 13 de julho, às 16h, no Audi
tório do Margs, acontece encon
tro da artista com o público, se
guido de uma visita guiada.
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A arte recria diferentes universos
Os passos de Mario Quintana, 0 fundo do mar e arte pop são fontes inspiradoras para artistas
A poética de Mario Quintana é fonte inspirado- gens submarinas. As esculturas em terracota 
lira para 0 trabalho do grupo Pelos Muros ex- ou em técnicas mistas receberão uma ilumina- 
posto, a partir de hoje, às 19h, na Galeria Augus- ção específica, criando um cenário onírico. Su- 
to Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana (An- ^^^**emoria^}ivv^ãow as peças lem-

bram

Bosak°e Tá- ího," sera inaugu- ^ressõésdo poeta' na Casa de Cultura Mario Quintana

rada também nesta nhos de papel, evocando a pop art Visitação ate 
quinta, às 19h, no dia 30 de julho, de terças a domingos, das 9h às 
quarto andar da 19h. O escultor, pintor, músico e poeta Nestor 
Usina do Gasôme- Candi apresenta de amanhã a 28 de julho uma 

nova série de esculturas no Memorial do RS (Pra-
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nia Capra. Visita
ção até 31 de ju
lho, de terças a
sextas, das 9h às Seres de Maia Mena Barreto
21h,e final de semana, das 12h às 21h. Escultura de Nestor Candi tro (João Goulart.

Nas Salas Negras do Margs (Praça da Alfãnde- 551). Em dez cartazes sào utilizados a técnica de ça da Alfândegas, s/n ). As possibilidades cons-
ga, s/nQ) começa, às 19h, “Paisagem submersa”, colagem, misturando temas populares e frases trutivas de pedaços de madeira, ferro-velho e pa-
de Maia Mena Barreto. A instalação recria um comuns. Carvalho apóia-se em material indus- pelões tortos abriram espaço as experimentações
universo de formas e cores que remetem às ima- trializado como stickers, maços de cigarro e santi- do artista que agora apresenta suas criaturas .

Desde 0 fundo do mar
O Margs não cochilou durante a Copa e abriu 

série de exposições em sua sede, na Praça dauma
Alfândega, em Porto Alegre.

A mais recente, inaugurada na última quinta, nas 
Salas Negras, no andar térreo, reúne esculturas da 
artista gaúcha Maia Mena Barreto. São peças muito 
coloridas, em cerâmica, que remetem a formas ma
rinhas. Diz a própria Maia:

- Este trabalho foi concebido a partir da vivência 
de mergulhos em profundidade no litoral sul do 
Brasil. Como uma criança, me senti voando e flu
tuando num mundo totalmente novo, povoado por 
corais, peixes, algas, conchas.

Intitulada Paisagem Submersa, a exposição segue 
até 6 de agosto, de terças a domingos, das lOh às 
19h. No dia 13, às 16h, haverá um encontro com a 
artista, no auditório do museu, com entrada franca.

Assunte:.........

Escultura de 
Maia Mena Barreto
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JfAf?£S 7 HoJe- o Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°), apresenta, 
as lòh, Encontro com Público: 
Maia Mena Barreto. Na instala- 
çao que compõe sua individual, 
Paisagem submersa", Maia re

cria um universo de formas e co- 
que remetem às imagens 

submarinas. Após o encontro 
com o público, a artista guiará os 
participantes em uma visita me
diada a sua exposição. A mostra 
nca exposta até o dia 6 de agosto.
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Data;
■ Encontro com Público: 
Maia Mena Barreto: criado- 

í ra de Paisagem Submersa, ex- 
I posição de esculturas em car- 
j taz nas Salas Negras do Mar

gs. As 16h, no Auditório do 
museu (Praça da Alfândega, s/ 
n-). Entrada franca.

DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO
Maia Mena 

Barreto participa 

do “Encontros 

com o Público”.
Letícia Pakulski

0 ara esta edição do “Encontros 
I com o Público”, o Margs recebe 
a artista plástica Maia Mena Barre
to. No bate-papo, ela falará sobre a 
exposição individual “Paisagem
Submersa”, que está aberta à visita- gulho em profundidade. Após o en- 
ção até o dia 6 de agosto nas Salas contro, Maia guiará os participantes 
Negras do museu. em uma visita à exposição.

Na mostra, Maia recria em 20 es
culturas em terracota ou técnica 
mista um universo de formas e cores 
relacionadas ao mundo do fundo do 
mar. O trabalho, que conta com uma 
iluminação que remete à penumbra 
submarina, foi concebido a partir 
das experiências da artista com mer-
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O que: Encontro do Artista com 0 
Público
Quando: Hoje, às 16h 
Onde: Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Quanto: entrada gratuita 73§l|
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belo, às vezes, pode ser muito estranho. 
E o estranho pode ter um considerável 
fascínio se bem observado. Portanto,I
preste atenção, a partir de agora, às pro
fundezas do mar, que podem reservar 

também muitas surpresas e um grande potencial de 
beleza natural abstrata. Para se ter uma idéia mais
concreta desse manancial inesgotável do cenário do 
fundo do mar, você deve conferir a exposição “-
Paisagem submersa”, da artista plástica gaúcha Ma- 
ia Mena Barreto, atração das Salas Negras do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul/Ado Malagoli (Pra
ça da Alfândega, s/nü), até 6 de agosto.

Interessados no belo, em arte, decoração, ilumi
nação, temas ligados aos oceanos, ou então, no 
inesgotável prazer de aumentar a sua possibilidade 
de descobrir o belo no estranho (ou um festival de
estranhezas no que, no final das contas, também 
pode ser muito bonito) devem visitar o Margs e mer
gulhar bem fundo nesse projeto de instalação com
posta por expressivo conjunto de escultu
ras completamente inesperadas que são 
valorizadas pelo jogo de luzes.

As luzes, estrategicamente colocadas, 
servem para complementar, de maneira 
irretocável, o potencial dos objetos dessa 
mostra. “Paisagem submersa" pode ser vi
sitada pelo público em geral, de terças-fei
ras a domingos, no horário entre as lOh e 
as 19h. Na segunda-feira, o museu não 
abre para visitação do público

A entrada é franca e a oportunidade de
conferir o trabalho da artista é quase uma
lição de decoração por meio de uma obra 
inspirada, é claro, nas experiências de * 'M?
mergulho realizadas pela artista plástica.
A exposição exibe um total de 20 peças em 
terracota ou técnica mista (resina de po-
liéster e chapa de acrílico) produzidas nos 
últimos dois anos. Como reza o título, elas
lembram conchas, corais, peixes e formas
materiais em geral. Maia é formada em Ar
tes Plásticas pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
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Descubro o 

potencial do 

arte abstrata na 
decoração de 

sua casa. 
Confira as 

possibilidades 

da mostra do
Margs 

"Paisagem 

submersa", 
atual atração 

do museu.


