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Acontece

O fotógrafo Tonico Alvares expoe suas fotos nas Salas Negras do Margs

Vidas em contraste
Tonico Alvares abre hoje, às 19h,
nas Salas Negras do Museu de Arte do
Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n5), uma seleção de
fotografias. A mostra apresenta 23
painéis -18 de 80x80cm, três de lxl,5m
e dois de lxlm - que flagram ruas de
Paris (em cores, realizadas em 2003) e
cenas de Rajasthan, na índia (em preto e branco, entre 1977 e 1979). Dispostas lado a lado, as imagens revelam contrastes, principalmente por
conta das desigualdades sociais. Alvares - cuja exposição permanece até 13
de fevereiro, com visitação de terças a
domingos, das lOh às 19h - aproveita
para participar, às 18h de hoje, de um
encontro com o público no auditório do
]yjargS
O fotógrafo, de 51 anos, nasceu em
Minas do Leão, interior do Rio Grande

do Sul. Começou sua carreira profissional em 1974, como repórter fotográfi
co do Diário de Notícias. Com cenas de
uma reportagem de capa intitulada
Motim no presídio, ele recebeu premiação do Salão de Artes do RS, em 1975.
Depois de viver em Londres e em Estocolmo, voltou a Porto Alegre no início
dos anos 1990, quando realizou exposições no Margs, na Bolsa de Artes, no
Shopping Iguatemi e na Galeria de Artes do Dmae. Recentemente, Alvares
assinou a mostra Elegância Gaudéria,
no Shopping Moinhos. A partir de 1996,
engajou-se no projeto Perfis Parlamentares, da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, quando editou livros
sobre Flores da Cunha, Getúlio Vargas,
Oswaldo Aranha e Assis Brasil. Desde
2000, é fotógrafo da Câmara Municipal
de Porto Alegre.
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A rica Paris e a árida índia através das lentes
Hoje, a partir das 19h, nas Salas Negras do Margs
(Praça da Alfândega, s/n-) será inaugurada a exposição
fotográfica “Paris índia”, de Tonico Alvares, que apresenta 23 painéis em grandes dimensões. Alguns foram impressos em azulejos e montados em forma de mo
saico. No dia da abertura, às 18h, haverá pales
tra gratuita com o fotógrafo no Museu.
ar
As fotografias revelam imagens das ruas de
Paris produzidas no ano de 2003, grande parte
em cores. O preto e branco ficam para o povo e os *
lugares do estado de Rajasthan, na índia, regis- [‘
...
tradas entre 1977 e 1979. Colocadas lado a lado,
as imagens criam um contraste não só pelas co
res, mas também pelas desigualdades sociais

expressões de uma população com diferenças assombrosas. Tonico Alvares, atualmente, é fotógrafo da Câmara Municipal. A visitação pode ser feita, até 13 de fevereiro, de terças a domingos, das lOh às 19h.
FOTOS DIVULGAÇÃO/CP
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apresentadas através dos ambientes, paisagens e Mostra reúne 23 painéis, em cores e em preto-e-branco
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❖ Tonico Alvarez é craque nos manejos das cãmeras e das
— lentes desde há muito. Hoje
t ele
inaugura a exposição intitulada “Paris/índia ,
nas Salas Negras do Margs.

Momentos em foco
“De qualquer lugar”, mostra fotográfica do
médico psiquiatra Daniel Spritzer, abre ama
nhã, às 17h, no Café do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°). A visitação segue até 15 de feverei
ro, de terças a domingos, das lOh às 19h. São
13 fotos coloridas, ampliadas em tamanho
20cm x 30cm, produzidas em três momentos
diferentes. Primeiro, em Montevidéu, em 2003;
depois, no norte e centro da Itália, no mesmo
ano; e, por último, em setembro de 2004, du
rante viagem à França e parte da Alemanha.
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‘ Tonico Alvares rejuntamente
cebeu
com Patrice Gaidetá
zinski para a inaugura
ção de sua exposição
de fotos no Museu de
Arte do Rio Grande do
Sul - Ado Malagoli.
Entre as pessoas que
estiveram por lá, Antoi Sf
\
nia Cardoso Alvares,
Dóris e Rui Sphor, Carm
1
men Ferrão e Vanius
Hoewell, Iara Gaidezinski e seu filho, An
-v.,.j
dré Gaidezinski, Ruth
Malagoli, Teresa e Per4 siano Bertolucci. A
mostra conta com 22
\.S
I grandes painéis fotoíi
' gráficos, sendo dois
deles impressos em
revestimento cerâmi
co, clicados em via
gens por Paris e pela
India. Fica a dica da
L
coluna: os convidados
B yV
para vernissages de
vem chegar cedo, pois
0 museu fecha suas
portas, sem tolerância,
O secretário Beto Moesch foi
pouco antes do térmi
cumprimentar Tonico Álvares
que estava acompanhado da
no do evento.
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I filha Laura Krebs Alvares.
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Diversidade

Margs se prepara para se unir à proV-/ gramação do Fórum Social Mundial.
Durante o evento, duas novas mostras en
tram em cartaz no museu. Nas Salas Ne
gras, Tonico Alvarez expõe fotografias que
refletem os contrastes entre a índia e Paris.
A segunda exposição agendada é Flying
Carpet, com 160 gravuras, todas de mulhe
res artistas de uma centena de países dife
rentes.
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