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Sonho Tropical

A série de Greuel é resultado das pesquisas do artista sobre o uso da 
tecnologia digital no tratamento da fotografia. A preocupação é criar um mundo 
que representa a imaginação. As fotos, coladas no acrílico, chamam a atenção 
pelas cores fortes e pelo tamanho das reproduções. Sonho Tropical, com seus 
contrastes cromáticos vibrantes, revela essa vertente contemporânea da arte, a 
fotografia virtual. Parte dessa mostra (nove fotografias) foi adquirida por Gilberto 
Chateaubriand e fará parte do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, que em regime de comodato, abriga o acervo do colecionador.

Paulo Greuel começou a trabalhar com fotografia em Florianópolis. Em 
1976, mudou-se para a Alemanha, onde permaneceu por 30 anos, e desenvolveu 
estudos e pesquisas no ramo da fotografia. O artista também realizou variadas 
séries fotográficas para revistas como Donna, Vogue Itália, Elle de Milão, entre 
outras. Além disso, já expôs em países como Alemanha, Portugal, Itália e Bélgica. 
No Brasil, suas obras já passaram pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Museu de Arte e Museu Histórico de Santa Catarina. Atualmente vive entre 
Florianópolis e Düsseldorf.

Os artistas estarão disponíveis para entrevistas. Agendamento junto 
ao Núcleo de Comunicação do MARGS. Imagens em alta resolução podem 
ser baixadas na seção Imprensa, no site do Museu: www.marqs.orq.br. 
Contato Alfredo Aquino (curador): 9836-9319.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega S/N - Centro
Cep 90010-150 - Porto Alegre - RS
(51)3225-7551
Fax. (51)3221-2646
comunicacao.maras@terra.com.br - www.marqs.orq.br
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Exposições se despedem
ianelli e Greuel estão em cartaz até domingo no Margs

Foto de 
Paulo Greuel, 
catarinense 
radicado na 
Alemanha, 
faz parte da 
série "Sonho 
tropical"

ste é o último fim de semana para
conferir duas exposições de fôlego, junto de sete objetos, restos de madeira car- 
ainda em cartaz no segundo andar do comida por cupins, com pequenas interven- 
Margs, na Praça da Alfândega, em ções coloridas feitas pelo artista.
Porto Alegre. São as individuais de 

Rubens Ianelli e Paulo Greuel.
E Ianelli expõe ainda aquarelas e um con-

Paulo Greuel, catarinense radicado em 
Düsseldorf, na Alemanha, exibe o seu So- 

O paulista Ianelli - filho de Arcângelo e nho tropical. São 16 fotos de praia, retraba- 
sobrinho de Thomaz, nomes referenciais da lhadas digitalmente e impressas em cores 
arte moderna no Brasil - apresenta uma sé- vibrantes e metalizadas. 
rie de telas largas, com uma pintura de ma
triz construtiva, que evoca paisagens urba- plástico Alfredo Aquino - também ele pre- 
nas. As linhas cartesianas, formadas por para a próxima grande exposição do Margs, 
uma cirúrgica remoção de tinta, combinam- Anima italiana, com pinturas de artistas 
se com delicados esquemas geométricos.

A curadoria das duas mostras é do artista

nascidos na Itália ou de origem italiana.


