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TEMPORADA DE EXPOSIÇÕES DO MÊS DE ABRIL 
DIA 14, ÀS 19h, ABERTURA DAS MOSTRAS DOS ARTISTAS RUBENS

IANELLI E PAULO GREUEL

O MARGS abre, no dia 14 de abril, quinta-feira, às 19h, as mostras 
Cidades Perdidas, de Rubens lanelli e Sonho Tropical, de Paulo Greuel, 
ambas sob curadoria do pintor Alfredo Aquino. A exposição Cidades 
Perdidas será apresentada em três grupos: pinturas recentes, de grandes 
dimensões, elaboradas especifica mente para a mostra; pequenas e médias 
pinturas realizadas nos últimos três anos e um conjunto de aquarelas e 
objetos. Já a mostra de Greuel traz 16 fotografias em cores vibrantes, no 
formato 100 x 150 cm, ampliadas em papel metálico. A mostra Cidades 
Perdidas fica em cartaz até 29 de maio nas galerias João Fahrion, Ângelo 
Guido e na sala Pedro Weingàrter. Já Sonho Tropical fica até 22 de maio, na 
galeria Iberê Camargo. No dia 15 de abril, sexta-feira, os artistas participam 
de encontro com o público no auditório do MARGS: Rubens lanelli, às 16h, e 
Paulo Greuel, às 18h. A visitação tem entrada franca e pode ser feita de 
terças a domingos, das 10h às 19h.

Cidades Perdidas

A mostra de lanelli começou a tomar forma depois que ele voltou de uma 
viagem ao Acre. Médico de formação, trabalhou com populações indígenas até se 
decidir por seguir carreira exclusivamente nas Artes Plásticas. Pertencente ao clã 
lanelli (Rubens é filho de Arcangelo lanelli e sobrinho de Thomaz lanelli, dois 
grandes pintores brasileiros contemporâneos), observou as cidades por onde 
passava para construir sua mostra. A série Cidades Perdidas tem uma sólida base 
de desenho. O visitante poderá observar que as composições de espaço em 
formas geométricas, delineadas em traços espontâneos e calcadas sobre uma 
superfície de tinta espessa, formaram os passos iniciais para que surgissem as 
obras. Coloridas, geométricas, as cidades vão tomando as mais diversas formas 
na técnica de lanelli.

Rubens lanelli realizou sua primeira série de desenhos na Europa, onde 
residiu entre 1965 e 1967. Retomou ao Brasil logo depois e começou a trabalhar 
com esculturas em madeira. Posteriormente, desenvolveu trabalhos com 
desenhos e pinturas geométricas. Nos anos 80, fez pesquisa em colagem, 
priorizando a linguagem expressionista. Largou a Medicina em 2000 para se 
dedicar inteiramente à criação. Já expôs no Memorial do Imigrante (SP), Bienal de 
Santos, Centro Cultural UFMG Belo Horizonte, entre outras galerias e salões de 
arte. Atualmente, tem atelier no Rio de Janeiro, onde reside, e em São Paulo.
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Novas cores em exibição no Margs
0 Mu8cu de Arte Ado Malagoli, o Margs, na Praça da Al- pintura larga, em que se alternam o jogo de cores, montado a 

tandega, em Porto Alegre, recupera o folego e inaugura não partir de transparências, e o grafismo cartesiano, evocativo de 
uma mas duas exposições de uma só vez. paisagens urbanas. As linhas surgem não do acréscimo mas da

Em três salas do segundo andar, apresenta a partir das remoção de tinta a óleo com uma varinha de bambu.
19h de hoje pinturas, aquarelas e objetos do paulista Rubens O próprio Rubens, na hora de citar influências, menciona a ar- 
Ianelli. Na Galeria Iberê Camargo, também no segundo an- te pré-colombiana. Sobre o convívio familiar, destaca o hábito 
dar, exibe 16 fotos de Paulo Gruel, catarinense radicado em de se discutir exaustivamente a produção de todos:

- A crítica era feita com muita franqueza - lembra. - Meu tio 
me cobrava: “Olha o que você vai fazer com o nome da gente!”. 

Rubens Ianelli, paulistano da Mooca, 52 anos, vem de uma A mostra inclui ainda uma série de sete objetos: restos de ma- 
consagrada família de pintores. E filho de Arcangelo e sobrinho deira, perfurados por cupins, com pequeníssimas portas, escadas 
de Thomaz, nomes referenciais da arte da segunda metade do e janelas pintadas pelo artista, 
século 20 no Brasil - sobretudo Arcangelo, pintor de paleta den
sa, reconhecido pelo seu sentido de cor.

Mais apropriado, porém, talvez fosse aproximar Rubens da

#
Düsseldorf, na Alemanha.

- Minha interferência foi mínima - ele conta. - A cidade já 
estava feita pelos cupins. Só acrescentei o guache.

BS II A exposição, intitulada Cidades perdidas, fica em cartaz até
obra do uruguaio Joaquim Torres-Garcia ou do cearense Antô- 29 de maio. No mesmo andar, Paulo Greuel oferece o seu So
mo Bandeira, mestres da composição construtiva. Ele faz uma nho tropical. São 16 fotos de praia, retrabalhadas digitalmente,

paulo GREua. DivuiGAÇÁo/zH com destaque para o contraste de cores metalizadas.
Nove dessas imagens foram compradas pelo colecio
nador carioca Gilberto Chateaubriand.

"Sonho 
tropical": 

série 
fotográfica 

de Paulo 
Greuel

(
___



Margs apresenta obras de lanelli e Greuel
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margs (Pra- largou a carreira de medicina em 2000 para se dedicar

ça da Alfândega, s/n2) abre hoje, a partir das 19h, as ex- somente à criação. Sua mostra fica em cartaz até 29 de
posições “Cidades perdidas", de Rubens lanelli, e “So- maio nas galerias João Fahrion, Ângelo Guido e na sala
nho tropical”, de Paulo Greuel. Amanhã, os dois artistas Pedro Weingárter. A mostra “Sonho tropical” traz 16 fo-
participam de encontro no auditório do Museu, às 16h. tografías em cores vibrantes. A série é o resultado das

“Cidades perdidas” foi organizada em três grupos: pesquisas de Greuel sobre o uso da tecnologia digital
pinturas recentes, de grandes dimensões, elaboradas tratamento da fotografia. As fotos, coladas no acrílico
especialmente para a mostra; pequenas e médias pintu- são em cores e em grande dimensão. Parte dessa mostra
ras realizadas nos últimos três anos, e um conjunto de foi adquirida por Gilberto Chateaubriand e fará parte do
aquarelas e objetos. A série exibe uma sólida base de 
desenho em que as cidades aparecem coloridas, geomé- artista começou a trabalhar com fotografia em Florianó-
tricas e tomam diversas formas. lanelli realizou sua pri- polis. Mudou-se para a Alemanha em 1976, onde per-
meira série de desenhos na Europa, onde residiu entre maneceu por 30 anos e desenvolveu pesquisas fotográ-
1965 e 1967. Retomou ao Brasil e começou a trabalhar ficas. Sua mostra fica no Margs até 22 de maio, na gale-
com esculturas em madeira. Posteriormente desenvol- ria Iberê Camargo. A visitação pode ser feita de terças-
veu trabalhos com desenhos e pinturas geométricas. Ele feiras a domingos, sempre das lOh às 19h.

no

acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O

Pinturas de lanelli retratam cidades
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Artes Ptastiras
Geometrtas virtuais
O Museu de Arte do Rio Grande do ele trabalhou com populações mdige- 

3ul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, nas até se decidir em definitivo por se- 
5/n-) abre hoje, às 19h, duas exposições, guir carreira na arte - um interesse que 
'Jidades Perdidas, de Rubens Ianelli, o acompanha desde a mfancia. Cerca 
,cupa as galerias João Fahrion, Ange- de 30 trabalhos constituem a indmdu- 
o Guido e a Sala Pedro Weingãrter, al do artista plástico, que utiliza com- 

enquanto Sonho Tropical, de Paulo posições de espaço em formas geome- 
Greuel entra na Galeria Iberê Camar- tricas feitas com solida base em dese- 
so Ianelli - filho de um dos pintores nho. Os dez trabalhos grandes, em oleo 
nais importantes do século XX no Bra- sobre tela, são os mais recentes de sua 
sil Arcangelo Ianelli, e sobrinho do produção (dos dois últimos anos), que 
gualmente pintor Thomaz Ianelli - vem se somam à série de oito trabalhos cha- 
'om pinturas de grandes dimensões, mados Cidades Perdidas,^em oleo so- 
oequenas e médias, aquarelas e obje- bre cartão (de 2001 a 2005XComple- 

madeira, enquanto Greuel traz tam a mostra aquarelas e objetos
lílOh Z^am"aaumRuben5 lanelliapresenta pinturas, apuarelas e obJetOS em três saias do Marçs

às 19h, com entrada franca. As obras ma Ianelli. f antes de se mudar para a Alemanha e porânea da arte que é a fotografia vir-
ie Ianelli permanecem no local ate 29 acostumado a 0 ° ort^dé^fredo Vol pi’ viver lá durante 30 anos - fez com tec- tual. Autor de séries para revistas Don
de maio e as de Greuel podem ser con- com figuras do * P nologia digital no tratamento das ima- na, Vogue Itália e Elle, entre outras,
templadas até 22 de maio. Os dois ar- fo^0 gen^Preompado em criar um mundo Gr'euel já expôs na Alemanha em Por-
tistas participam de encontros coin o donar o oficio medico Depois ® representa a imaginação, ele colou tugal, na Itália e na Bélgica. No Brasú,
público amanhã, às 16h (Ianelli) e as Alegre, a exposição P „ há a as fotos no acrílico e aumentou de for- suas obras já passaram pela Pinacote- 
19h (Greuel), no auditório do Margs. A Janeiro, no segundo semestre, e ha a “ ac reproduções (para ca do Estado de São Paulo, pelo Museu
curadoria é de Alfredo Aqumo. T™tca? residte das' pesqui- "d e l m X l,5m). O trabalho, feito de Arte e Museu Histórico de Santa Ca-

Cidades Perdidas começou a tomar S°^ Tr°PrlíasU^o que^aba- de contrastes cromáticos vibrantes, se tarina. Atualmente vive entre Flona-
IS SoVS»S Zu comfotoirafia^i FÍoriSió^S, inscreve assim nessa vertente contem- nópohs e Düsseldorf.
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* Uma das obras de lanelli, que pertence à exposição Cidades Perdidas


