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Uma visão crítica da 

formação do Brasil
trador de livros infantis, nas
cido em Santos Dumont, 
Minas Gerais, em 1941 - tem 
visitação de terças a domin
gos, das lOh às 19h, até 20 
de fevereiro. Suas telas são 
feitas com pinceladas rápi
das, nas quais ele cria per
sonagens que exibem gestos 
violentos, olhares agressivos 
e temerosos. Cores como o 
vermelho sangue, o amarelo 
ocre da terra e o amarelo da 
palha contrastam com o pre
to das roupas e o branco da § 
pele dos europeus, o que re- 5 
sultam em cenas de grande | 
expressividade. Terra de | 
Vera Cruz foi o primeiro g 
nome que o Brasil recebeu ^ 
dos portugueses.

Dez trabalhos de Eliardo 
França entram em exposi
ção no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malago- 
li (Praça da Alfândega, s/n9) 
a partir de hoje, às 19h. A 
série, intitulada Terra de 
Vera Cruz, é uma seleção de 
pinturas a óleo que reúne 
estudos do artista plástico 
sobre a formação do Brasil. 
As obras foram produzidas 
em 1998 e mostram, entre 
outros aspectos, o mar em 
tormenta, o escambo, o sexo, 
a morte, a escravidão e o 
canibalismo - todos elemen
tos de uma leitura crítica da 
invasão e do choque entre os 
europeus e os nativos.

A mostra de França - ilus- Um dos trabalhos da série Terra de Vera Cruz
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TERRA DE VERA CRUZ — No Museu de 
Arte do RS/Margs (Praça da Alfândega, 
s/nQ), até amanhã. Pinturas do artista minei
ro Eliardo França, que reúne dez peças fei
tas em 1998. Elas são resultantes de um 
longo estudo sobre a formação do país: o 
mar tenebroso, o escambo, o sexo, a morte, 
a escravidão e o canibalismo, retratando a 
invasão e o choque entre europeus e nati
vos. Funcionamento de terças a domingos, 
das 10h às 19h (foto).


