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Figuras humanas no Margs
As Salas Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfân

dega, s/nQ exibem, de hoje a 28 de janeiro do ano que vem, obras de duas 
artistas plásticas que trabalham a figura humana, Yolanda Mohalyi e An
gelina Agostini. De Yolanda (1909-1978), a mostra traz 14 trabalhos feitos 
em carváo e naquim. Nascida na Hungria, a artista fixou residência em São 
Paulo a partir de 1931. No Brasil, integrou o Grupo 7, ao lado de Victor 
Brecheret e Antonio Gomide. Nos anos 50, Yolanda se tomou uma das prin
cipais representantes da pintura informal no país. Da artista plástica An
gelina Agostini, o Margs apresenta 10 desenhos em carvão. Filha do pintor e 
caricaturista Ângelo Agostini, foi aluna de Henrique Bemardelli e Eliseu Vis- 
conti, entre outros. As obras da exposição fazem parte de recente doação ao 
acervo feita por Peter Cohn e Maria Silvia Bulhões de Carvalho. A visitação 
pode ser feita sempre de terças a domingos, das lOh às 19h.
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YOLANDA MOHALYI E ANGELINA AGOSTINI — Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfândega, s/n0), até 28 de ja
neiro. Obras das artistas doadas recentemente ao acervo 
do museu: 24 desenhos da figura humana -14 em carvão 
e nanquim de Yolanda e dez em carvão de Angelina. Yo- 
landa Mohaly (1909-1978) se tomou uma das principais 
representantes da pintura informal no país. Filha do cari
caturista Ângelo Agostini, Angelina Agostini (1888-1973) 
ganhou medalha de ouro nos Salões Nacionais de Belas 
Artes de 1913 a 1953. Funcionamento de terças a domin
gos, sempre_das 10h às 19h.


