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Centenário
• 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul co
memorará, a partir de 14 de setembro, o cen
tenário de Ado Malagoli com a exposição “Ado 
Malagoli, 100 anos”. Ruth Malagoli, viúva do ar
tista, disponibilizou seu acervo pessoal para a 
mostra, que inclui fotografias, documentos e 
obras do artista. Fazem parte da mostra traba
lhos de alunos, entre eles Regina Silveira, Yed- 
do Titze, Paulo Porcella e Alice Brueggemann.
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Margs
■* Para quem está 
planejando o que fazer 
no feriado de amanhã, 
em Porto Alegre, uma 
dica é visitar a mostra “A 
Obra Gravada de Pedro 
Weingártner”, que está 
nos seus últimos dias no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. O Margs 
abrirá normalmente 
amanhã e também no dia 
20 deste mês, quando os 
gaúchos comemoram a 
Revolução Farroupilha. 
Além das salas de 
exposições, o museu tem 
bistrô, café e loja que 
completam o passeio.
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Margs expõe Malagoli e abre mostra que enfatiza a sombra
m

d refrações, capturadas 
interferência doMalagoli 100 Anos, coletiva 

de obras do acervo do Margs, 
Galeria Iberê Camargo e 
Sala Oscar Boeira, até 5 

de novembro. A visitação 
acontece de terças-feiras a 
domingos, das lOh às 19h.

Sombra de Dúvida 
apresenta imagens que 
trazem o registro da luz e

suas 
sem a
fotógrafo em relação a 
posicionamentos, ângulos e 
intensidades. As obras - 28 
no total - foram concebidas 
como um contraponto ao 
trabalho do autor na 
fotografia publicitária, ou 
seja, ao capturar as imagens, 
Medeiros abriu mão de 
recursos como filtros e 
controle de intensidade da 
luz (de larga utilização em 
publicidade), a fim de 
enfatizar as sombras.

Ado Malagoli 100 Anos 
celebra o centenário de 
nascimento do fundador do 
Margs, por meio de 15 
pinturas que ele assinou, 
documentos e obras de 
alguns trabalhos de 
alunos. Malagoli (1808- 
1994), natural de 
Araraquara (SP), foi 
responsável pelas primeiras 
aquisições do acervo do 
museu (que hoje possui cerca 
de três mil itens). Regina 
Silveira, Yeddo Titze, Paulo 
Porcella e Alice 
Brueggemann assinam as 
obras que homenageiam o 
mestre paulista, ex-professor 
de pintura do Instituto de 
Belas Artes do Rio Grande
doÒüi."’"’'' .................

Duas mostras entram em 
cartaz no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n9) a partir das 
19h desta quinta-feira.

1 Sombra de Dúvida,
individual de fotografias de 

Ü! Rogério Medeiros, passa
Salas Negras até
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1 JombradeDúvida, de Rogério Medeiros. nas Salas Negras
Ado Malagoli 100 anos, homenageia o criador do Margs
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á que hoje será aberta a exposição 
Ado Malagoli, 100 Anos - e justamente 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli a coluna resolveu juntar dois 
honoráveis centenários de 2006. A foto à es
querda, de 1986, registra o encontro do poe
ta Mario Quintana (1906 - 1994) e do pintor 
Ado Malagoli (1906-1994).
- Fiz a foto quando os dois comemoravam 

os 80 anos. Foi em um evento em São Paulo, 
com uma exposição e lançamento de livro 
deles - relembra a fotógrafa Liane Neves.
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Exposição celebra Ado Malagoli
Araraquara, 28 de abril de nal de São Paulo. Suas aulas introdu 

1906: nasce Ado Malagoli. ziram o uso de modelos nus, entre
Porto Alegre, 14 de setembro outras novidades: considerado um 

de 2006: o Museu de Arte de dos introdutores da pintura moderna 
Rio Grande do Sul Ado Malago- no Estado, suas obras mesclam ele- 
li (Margs) inaugura, às 19h, a mentos clássicos com influências cu- 
mostra Ado Malagoli, 100 anos. bistas e expressionistas. Para além da

atuação como pintor e professor, em 
Na Galeria Iberê Camargo e na Sala 1954 Malagoli criou o Margs. Diretor 

Oscar Boeira, 15 pinturas do artista da instituição até 1959, foi responsá- 
pertencentes ao acervo da instituição vel pelas primeiras compras de acer- 
e lotos e documentos, cedidos pela vo da instituição. Hoje, 
viúva Ruth Malagoli, contam

o museu con
ta com mais de 3 mil obras. Malagoli 

pouco da história do paulista que tra- morreu em 1994, aos 88 anos. 
balhou para inserir o Rio Grande do 
Sul no cenário nacional das artes. A 
exposição que refaz a trajetória de 
um dos ícones das artes no Estado 
funciona de terças a domingos, das 
lOh às 19h, com entrada franca.

Quando veio morar na Capital para 
ser professor de pintura no Instituto 
de Belas Artes, em 1952, Malagoli já 
era um artista nacionalmente reco
nhecido, com cursos no Exterior e 
participação na Ia Bienal Intemacio-

um

0 QUE: exposição Ado Malagoli, 
100 anos
QUANDO: abertura hoje, das 19h às 
21 h. Visitação de terças a domingos, 
das 10h às 19h, até 5 de novembro 
ONDE: na Galeria Iberê Camargo e 
na Sala Oscar Boeira do Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n°, fone 3227- 
2311)
QUANTO: entrada franca

A tela 0 Gato Preto", de 1954, está na mostra do Margs
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Dúvida e Malagoli em arte no Margs
Retrospectiva lembra centenário de Ado Malagoli. Nas Salas Negras, Rogério Medeiros exibe fotografias
T-w uas novas exposições ganham o anos" fica em cartaz na Galeria Ibe- Fashion Institute RoaÉm^^mm.GAÇiçwp üva e fez parte do
\_) Margs (Praça da Alfândega, rê Camargo e na Sala Oscar Boeira of Technology, em
s/nu) a partir de hoje, às 19h. “Som- até 5 de novembro. A visitação pode Nova Iorque,
bra de dúvida", de Rogério Medeiros, ser realizada de terças a domingos. Ja a exposição 
estará nas Salas Negras até o dia 15 A entrada é franca. comemorativa ao
de outubro- "Ado Malagoli - 100 “Sombra de dúvida” é formada centenário de nas-

——- Suapr^nm

suas refrações, capturadas sem a fotografias, docu- 
interferência do fotógrafo em relação mentos e cerca de 
a posicionamentos, ângulos e inten- 15 obras, do 
sidades. O artista produziu as obras vo do Margs e per- 
como um contraponto ao trabalho tencentes à viúva 

fotografia publicitária, abrindo do artista, Ruth 
mão de recursos como filtros e o Malagoli. O pintor 
controle de intensidade da luz, a fim e professor, nasci- 
de registrar sombras que revelam do em Araras, São 

linguagem intimista. As ima- Paulo, foi respon- 
gens apresentam toda a força, deli- sável, como funda-

passar despercebido no ritmo frené- sições do acervo do Museu, que hoje gina Silveira, Yeddo Titze, Paulo Por- 
üco do cotidiano. Rogério Medeiros conta com mais de 3 mil obras. Ado cella e Alice Brueggemann. Detalhes 

'ÃdÕMalagoli homenageado no Museu estudou fotografia e design no Malagoli formou-se em Arte Decora- no site www.margs.org.br.

1 Núcleo Bemardelli, 
| do Rio de Janeiro, 

e do Grupo Santa 
Helena, em São 
Paulo. Estudou 
História da Arte e 
Museologia nos

í

1 í!
■ Estados Unidos e.
I em 1952. transfe-

riu-se para Porto 
Alegre, assumindo 
como professor de 
Pintura do Institu
to de Belas Artes 
do Estado.

A exposição con
ta, ainda, com tra
balhos de reconhe
cidos alunos do ar-
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exposições
ADO MALAGOLI - Mostra de fotogra

fias e documentos sobre o centenário de 
nascimento de Ado Malagoli. Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n0-). De terças a domingos, 
das 10h às 19h. Até 5 de novembro.

SOMBRA DE DÚVIDA - Rogério Medei
ros traz 28 fotos que contrapõem seu 
trabalho como publicitário. Margs (Praça 
da Alfândega, s/n0-). De terças a domingos, 
das 10h às 19h. Até 15 de outubro.

http://www.margs.org.br
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Rio Grande do Sul teveostra de
do Malagoli. a presença de muitos 

artistas e muitos inte
ressados na noite de
quinta-feira quando se
inaugurava a mostra
em homenagem aos
100 anos de nascimen
to do pintor Ado Mala
goli, que dá nome à ca
sa, num dos salões e
noutro iniciava o ex
cepcional trabalho do 
fotógrafo gaúcho Ro
gério Medeiros. Portan
to a sugestão de pro
grama para o final de 

Éài semana é visitar o mu-

h

seu da praça da Alfân
dega e conferir as ex
posições.
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EXPOSIÇÃO
Margs comemora 

centenário de 

Ado Malagoli.
A té o dia 5 de novembro, os gaú- 
r» chos podem conferir, no Margs, a 
mostra “Ado Malagoli 100 Anos”, 
que faz uma homenagem ao centená
rio de nascimento do fundador do 
museu. A exposição traz obras do
pintor, como “O Gato Preto” (foto), e dade artística da capital, Malagoli 
de alguns de seus alunos, como Re- fez parte do Núcleo Bernadelli, do 
gina Silveira e Paulo Porcella, além de Rio de Janeiro, e do Grupo Santa 
documentos que revelam a importân- Helena, de São Paulo. Além disso,

estudou História da Arte e Museo-

# Antes de integrar-se à comuni-

cia do artista como gestor cultural.
Ado Malagoli foi responsável pe- logia nos Estados Unidos. 

Ias primeiras aquisições do Acervo 
do Margs, que hoje conta com mais 
de três mil obras. Nascido em Ara- 
raquara, São Paulo, o pintor veio 
para Porto Alegre em 1952, assu
mindo o cargo de professor de Pin
tura no Instituto de Belas Artes do 
Rio Grande do Sul.

Serviço
O que: Mostra “Ado Malagoli 100 Anos” 
Quando: De terças a domingos, das lOh 
às 19h. Até 5 de novembro 
Onde: Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Entrada franca

■
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Ultimo dia para ver Ado Malagoli
Obras do artista que deu nome ao Margs podem ser visitadas até hoje, junto com a Feira do Livro

lheu era o mesmo que andar na contramão das te da segunda fase do Modernismo, cuja preocu- 
artes plásticas brasileiras, mas, como diz a pação era muito mais voltada ao ensino e à von- 
viúva Ruth Mesquita, seu marido adorava tade de fazer história, diferente da Semana de 22, 
desafios. “Já me disseram que, com 
tanto gaúcho, por que tinham que 
chamar logo um paulista para criar 

1 um museu. Mas nenhum outro fez.
E ele se tomou gaúcho de verdade.
E eu também”, desabafa ela, tam
bém quase uma centenária. Ao che
gar na Capital, com um convite irre
cusável, aos 46 anos, ele trazia em 
seu currículo quatro prêmios de al
to nível, mais a recente participação Ado Malagoli

Lívia Meimes
O e o passeio 
O deste domingo 
incluir a Feira do 
Livro, aproveite a 
visita à Praça da 
Alfândega para co
nhecer o trabalho 
de um dos maiores 
artistas que Esta
do já viu, e cujo 
centenário está 
sendo comemora
do. “Ado Malagoli,
100 anos" está na 
Galeria Iberê Ca
margo e Sala Os- ..................
car Boeira do Mar- ‘O gato preto’, óleo sobre tela

que tinha preocupações mais vanguar- 
distas. Na opinião do diretor do Institu
to de Artes da Ufrgs, e seu ex-aluno de 
pintura, Círio Simon, Malagoli foi intei
ramente fiel à pintura. “Uma das maio
res contribuições suas para as artes 
gaúchas foi a sua função como profes
sor de pintura. Antes dele, a técnica era 
chamada de ‘decoração do desenho a 
tinta a óleo’. E ele vem e diz que não, que 
a pintura é matéria, é tinta, é textura, 

na Bienal de SP. Em 1954 foi nomeado Dire- substância, podendo ser tanto abstrato, figurati- 
tor de Artes da Divisão de Cultura da Secre- vo”, diz. Em 4 de novembro de 1994, Malagoli fa- 
taria de Educação do Estado. Nesse cargo, leceu em Porto Alegre. Certa vez disse: “E pela 
propôs e recebeu apoio para a fundação de dor que a gente sente que está vivo. Mas eu não 

gs. A visitação pode ser feita das lOh às 19h. São um Museu de Arte, a exemplo do que se fizera há invento sofrimento. Ele existe”, 
fotografias, documentos e obras do acervo local e pouco em SP e no RJ. Em 27 de julho daquele 
de viúva do artista, Ruth Malagoli. ano nasceu o Margs, que só iniciou suas ativi-

A história do fundador do Margs é curiosa, dades em 57, provisoriamente, no Theatro São 
principalmente porque ele não é gaúcho. E mui- Pedro. Malagoli foi o seu primeiro diretor, até 
to corajoso, diga-se. Segundo o professor e críti- 59. “Antes de chegar ao RS ele já tinha em 
co de arte José Luiz do Amaral, no início da déca- mente a criação de um museu", diz Amaral, 
da de 50, num Rio de Janeiro em plena eferves- Ado Malagoli nasceu em Araraquara, esta- 
cência artística, ele largou tudo para morar no do de São Paulo, em 28 de abril de 1906. Aos 
nosso Estado. Teve gente que estranhou a deci- oito anos passou por uma tragédia familiar na 
são, já que começava a trilhar uma promissora qual seu pai foi assassinado por um antigo 
carreira na pintura. “No famoso Bar Vermelhi- empregado de sua fazenda de café. Já nesta 
nho, point de artistas da época, na Cinelândia, época teve seu talento precocemente revelado,
Malagoli lhe contou a novidade: “Estou indo lá identificando-o com a dor e com a tragédia em 
pra a tua terra". Iberè Camargo, surpreso, cus- sua produção. Aos 16.játrabalhavacomoaju- 
tou a acreditar, e disse que estava fazendo justa- dante de Francisco Rebolo, na decoração de 
mente o oposto. O caminho que Malagoli esco- casas ricas. Segundo Amaral, o pintor fez par- Malagoli foi fiel a pintura e a dor foi uma constante temática
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