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Margs e MAC agitam agenda de arte
Semana terá exposições de artistas como Maria Di Gesu, Ena Lautert, Juliana Bassani e DudaTextor
A programação desta semana nas
ilartes plásticas inclui a abertura
de duas grandes mostras, “Maria Di
Gesu - 50 anos de arte” e “MAC no
A6 - Persistência", que abrem na
próxima quinta, dia 9, respectivafotos divulgação cp
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Mostra de Maria Di Gesu abre dia 9

mente no Margs e no Armazém A6
do Cais do Porto. Também poderão
ser conferidas, a partir desta quarta-feira, dia 8, as mostras de Ena
Lautert, na Galeria Iberê Camargo
da Usina e de Juliana Bassani e Duda Textor na Arte & Fato
A mostra do Margs, que tem verriissage na quinta, 19h, traz uma retrospectiva da produção da artista
italiana desde 1956. São cerca de 40
obras entre pinturas, esculturas,
desenhos e gravuras de estilo naif,
que retratam o cotidiano, as cores e
as formas simples tão valorizadas
por Maria. Di Gesu é considerada
uma das últimas representantes do
estilo no Estado. “50 anos de arte"
pode ser visitada a partir da próxima
sexta-feira, dia 10, na galeria Iberê
Camargo do Margs (Praça da Matriz,
s/n°), até o dia 17 de dezembro, de
terça a domingo, das lOh às 19h,
com entrada franca.
Diversos artistas participam da
mostra do Instituto Estadual de Ar-

tes Visuais/Museu de
Arte Contemporânea
do RS a partir de
quinta, 19h. A exposição “MAC no A6 - Persistência" é dividida
em sete mostras. Entre elas, a de obras de
Sérgio Wischral (artista selecionado pelo
edital IEAV); de Ana
Aita (individual): e dos
convidados Otto Sulzbach, Vera Wildner, Ena Lautert expõe suas obras a partir de amanhã
André Venzon, Upgrade do Macaco, mostra que Ena Lautert abre, nesta
Geraldo Tavares, Bruno 91i, Carla quarta-feira, às 18h30min, na galeBarth, Emerson Pingarilho, Trampo; ria ft>erê Camargo da Usina do Gae os grafiteiros Leopold Kunrah, Ma- sômetro (João Goulart, 551). A expoteus Grimm e Gustavo Gripe. Do sição reúne 82 pedras em papel-maAcervo da MAC-RS, estarão Sérgio chê, até 10 de dezembro. Também
Dório de Carvalho, Kátia Peccine da amanhã, a Arte & Fato (São Manoel,
Costa e Iberê Braga. Além disso. 285) exibe obras de Juliana Bassani
com o título de “Singularidades da e DudaTextor, com curadoria de Rerede”, serão expostas obras de 40 nat° Rosa. Juliana mistura colagem
professores da Smed.
com telas e tecidos; e Duda se inspiPedras dão título e conteúdo à ra na ortc dos grafiteiros.
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O mundo é colorido

Artista naijMaria Di Gesu inaugura retrospectiva no Margs

A descrição que Maria Di Gesu faz de seu trabalho também
resume sua vida. A italiana de
i«i?1108 - ílue ^augura hoje, às
19h, no Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°), uma retrospectiva
de 50 anos de carreira - diz:
- Meus quadros e desenhos
sempre mostram gente traba
lhando, em movimento. Nunca
faço ninguém parado.
A exposição 50 Anos de Arte, em
cartaz na Galeria Iberê Camargo até
17 de dezembro, com visitação de
terças a domingos, das lOh às 19h,
reúne 40 obras de Maria, dando ra
zão a quem a classifica como a prin
cipal artista naif, ou primitiva, do Es
tado. São imagens de procissões, de
piqueniques, de presépios e de co
rais, sempre coloridas.
Nascida em Morano Calabro, cidade-irmã de Porto Alegre na Itália,
Maria emigrou para o Brasil em
1947. Para trás ficou o noivo e tam
bém uma Itália idealizada, cenários
de sonhos adolescentes.
- Por isso, minhas obras trazem
sempre recordações da infância.
Nunca mais voltei para a terra onde
nasci. Se voltar, me apego de novo.
Ela segue lembrando de seus mes
tres - Iberê Camargo, Xico Stockin- A italiana Maria Di Gesu, 78 anos^ve e produz em Porto Alegre desde 1947
ger, Danúbio Gonçalves e Vasco Pra
do - e registra que foi uma das fun
dadoras do Atelier Livre da Prefeitu
ra. A Iberê cabe uma das principais
K üffl e Depósito tíe Teatro
menções: foi ele quem estimulou
1
Maria a não se contentar com o do
mínio das técnicas acadêmicas.
- Ele dizia: “Cria em cima disso”.
E o que faço.
Maria di Gesu faz mais: toca nove
instrumentos musicais, já foi do Co
ral da UFRGS e atualmente é violi
nista do Instrumental Musicâmara
do Espaço Som, Pessoa e Arte, sob
regência de Güia Gerling. Hoje à noi
te, Maria estará nas paredes e tam
bém ao violino, tocando obras de
Bach, Pachelbel e Mozart. Indócil, ela
já antecipa seu próximo movimento:
— Depois da exposição, volto para
SDD®[? lndependênaV747
Promoção
minha casa em Itapoã. Vou ficar
jssm
junto da natureza para começar tu
do de novo.
—
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Artista mostra
imagens da infância
e do cotidiano em
suas pinturas

As cores e asformas
ma retrospectiva da produção
de Maria Di Gesu é a nova ex
posição do Museu de Arte do
Rio Grande do Sul Ado Malagoli. A
mostra abre hoje, às 19h, e reúne 40
obras da artista italiana desde 1956,
entre pinturas, esculturas, desenhos
e gravuras que retratam o cotidiano e
valorizam cores e formas simples. Ba
tizada de 50 Anos de Arte, a exposição
fica em cartaz até o dia 17 de dezem
bro, com visitação de terças a domin
gos, das lOh às 19h.
Maria Di Gesu é considerada uma
das últimas representantes do estilo
naif no Rio Grande do Sul, escola tam
bém chamada de arte primitiva moder
na por não se associar a teorias acadê

micas ou grandes formalidades técni
cas. Na obra de Maria Di Gesu, essa
característica pode ser encontrada tam
bém na temática da artista, que repro
duz imagens coloridas de sua infância,
da simplicidade do cotidiano e da reli
giosidade - sempre baseada nas lem
branças de sua cidade natal e na mes
cla de culturas brasileira e italiana.
A artista nasceu em Morano Calabro, cidade irmã de Porto Alegre na Itá
lia, e começou sua carreira de forma
autodidata, durante a 2~ Guerra Mun
dial. Interessou-se primeiramente pela
pintura, cerâmica e desenho. Em 1947,
veio para o Brasil com sua família e
continuou estudando artes plásticas.
Foi aluna de mestres como Iberê Ca

margo, Xico Stockinger, Danúbio Gon
çalves, Vasco Prado e Benito Castaneda, além de ter participado da funda
ção do Atelier Livre de Porto Alegre.
Já realizou exposições individuais por
todo o Brasil e em países da Europa e
América do Sul e também possui obras
no acervo do Margs e do Museu Inter
nacional de Arte Naif. Em 1981, Maria
foi a única artista selecionada para re
presentar o Estado no V Salão Nacio nal de Artes Plásticas no Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ).
A artista também é musicista, forma
da pelo antigo Instituto de Belas Artes
de Porto Alegre, onde estudou instru
mentos como violino, bandolim, piano,
flauta e xilofone.
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Artista plástica pinta suas lembranças

Os 50 anos de arte
de Maria Di Gesu
Os 50 anos de arte de Maria Di
Gesu ganha uma mostra com inau
guração hoje, às 19h, na Galeria
Ibere Camargo do Margs (Praça da
Alfandega, s/n). Às 20h, 0 Instru
mental Musicâmara do Espaço Som
tocará obras de Bach e Mozart. A re
trospectiva da artista italiana apre
senta 40 obras, entre pinturas, es
culturas, desenhos e gravuras. As
obras retratam 0 cotidiano, cores e
as formas simples tão valorizadas
pela pintora. Visitação, até 17 de de
zembro, de terças a sextas, das lOh
as 19h. Nascida em Morano Calabro, cidade irmã de Porto Alegre na
italia, a artista é considerada uma
das últimas representantes da arte
udijno Estado. Seu estilo não apre
senta preocupações acadêmicas.
Ela reproduz imagens coloridas de
sua infância, da simplicidade do co
tidiano e da religiosidade.
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50 ANOS DE ARTE - Mostra faz retros
pectiva do trabalho da artista plástica
Maria Di Gesu, desde 1956. Margs (Praça
da Alfândega, s/n-). De terças a domingos,
das 10h às 19h. Até 17 de dezembro.
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Os 50 anos de arte
de Maria Di Gesu
Quarenta obras assinadas por
Maria Di Gesu podem ser aprecia
das, até dia 17, no Margs (Praça da
Alfândega, s/n2), na exposição “50
anos de arte”. São pinturas, escultu
ras, desenhos e gravuras, de estilo
naif, que retratam o cotidiano, as co
res e as formas simples tão valoriza
das pela artista italiana. Nascida em
Morano Calabro, veio para o Brasil
em 1947. Foi aluna de vários mestres gaúchos. Visitação de terças a
domingos, das lOh às 19h.
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