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Ghiorzi no Margs
O Museu de Artes do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli, 
Praça da Alfândega, inaugura ho
je a exposição Pinturas Gêmeas, 
do artista plástico gaúcho Júlio 
Ghiorzi. A mostra apresenta cin
co obras e tem visitação aberta 
ao público até 30 de maio, de ter
ças a domingos, das lOh às 19h. 
Amanhã, o artista participa de 
um encontro com o público, no 
auditório do museu.

Ghiorzi apresenta trabalhos ba
seados na duplicação da imagem 
por meio de procedimentos de 
pintura e de impressão, fazendo 
da obra única e original 
triz para a gravura. Cada imagem 
tem o seu duplo e desafia o es
pectador a saber qual é o original 
e qual e a cópia.
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Galerias ganham novas atrações
Novidades no mundo das artes plásticas podem ser conferidas em diferentes espaços da Capital

Também com inauguração hoje, cariocas e brasilienses. 
às 19h, e aberta ao público de ama- A visitação pode ser fei

ta de amanhã até o dia 
2 de maio, das 14h às

íti ir args, Catedral Metropolitana e 
ÍVI Museu Júlio de Castilhos,
usualmente, já abrigam a arte. A nhã até o dia 30 de maio, as pintu 
partir desta semana, esses locais ex- ras gêmeas de Julio Ghiorzi estarão

de Arte (Sete de Se- fj tra Pode ser grado, CJraçQa° de í"
tembro, 500), que terça a dominê0’ das fufSl de 3.a 9 dí "S®’

—w.-r 3,8,1 ioh às 19h. informações pelo tele-
Na Catedral Metro- fone (51) 3342-6869.

No Museu Júlio de

um significado e incor
porá-la ao seu univer
so de imagens. O re- 

; sultado é um objeto 
plano, recortado em 
madeira e pintado com 
tinta acrílica nas di
mensões 2 x 0,40m. Já 
Regina Ohlweiler viu, 
nas cartas escritas por 
Júlio de Castilhos à 
esposa, Honorina, a 
matéria-prima para 
criar “O que chora no

____________ teu corpo, o meu san-
Icone exposto na Catedral gra”, uma pintura de 

1,50 x l,40m. Os trabalhos dos dois

t m

mmk
1Ü 1//■

1^'jinaugura com uma | 
exposição coletiva, de I 
35 artistas plásticos, I 
sobre o Centro Histó- I 
rico de Porto Alegre. O T 
uemissage ocorre ho- 1 
je, das 1 lh às 20h, e a 1 
mostra permanece até 
o próximo dia 11 de 
maio, de segunda a 
sexta, das 9h às 19h.

I lí politana de Porto Ale
gre (Espírito Santo, Castilhos (Duque de 
55), no Salão Nobre, Caxias, 1205), a pro- 
encontra-se, a partir posta é a releitura do 
de hoje, às 18h, a pri- acervo do museu por 
meira exposição na- parte de artistas plásticos renoma-

dos, como Britto Velho e Regina Ohl- artistas podem ser confendos a par
tir de quinta-feira, dia 29 de abril, às 
19h, até o final do mês de julho.

cional de ícones, com
a participação da obra weiler. Britto Velho escolheu uma 

ÕbrãdêJnesBenettina Nova de gaúchos, paulistas, peça em madeira, parte de uma ve-
~~ ■
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Margs expõe telas de Ghiorzi

Pinturas gemeas são o resultado de pesquisa feita pelo artista
”%inturas Gêmeas assina- dimentos de uma gravura. A 

|r",^la a mais recente mos- cópia se voltou para o original, 
JÜL tra do artista plástico quando o artista retornou à 
gaúcho Júlio Ghiorzi, que o matriz e reproduziu a impres- 
Museu de Arte do Rio Grande são na primeira tela, inverten
do Sul Ado Malagoli (Praça da do o caminho de produção des- 
Alfândega, s/n-) apresenta até sa imagem original e chegan- 
o final de maio. A exposição é do às “pinturas gêmeas” do 
composta por cinco obras díp- 
ticas, em que Ghiorzi realizou

nome.
As obras recebem visitação 

a duplicação de uma imagem, de terças-feiras a domingos, das 
por meio de procedimentos de lOh às 19h. Amanhã, às 18h, 
pintura e de impressão. A par- Ghiorzi participa de um encon- 
tir da pintura única, ele che- tro com o público, no Auditório 
gou a uma matriz para os ru- do Margs, com entrada franca.
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As aríes plásticas em semana movimentada
0 Museu de Arte do Rio Grande dução de Rothko e a experiência da do Margs (Praça da Alfândega, s/n9)

A partir do dia 7, a Casa de Cuido Sul/Ado Malagoli segue lideran- realização do catalogue raisonné do 
do o cenário gaúcho das artes piás- artista. 0 evento será realizado das tura Mário Quintana (Andradas,
ticas. Exibe desde o último dia 27 e 9h às 12h, e das 14h às 18h no au- 736) sedia a exposição “Gesto essen- 
até dia 30 de maio, a exposição “Pin
turas gêmeas”, de Júlio Ghior- WM 
zi. Esta mostra, que se baseia 1 j 
na duplicação de uma imagem I 
por meio de procedimentos de I 
pintura e de expressão, exibe I. í 
cinco obras dípticas, com visi- B ’ 
tação de terça a domingo, das l|fj 
lOh às 19h. Na quarta, dia 6, o I , 
museu sedia a palestra “Mark R'j 
Rothko na perspectiva do sécu- j 
lo XXI” por David Anfam, histo- I ' 
riador de arte e coordenador da I 
catalogação da obra do artista B 
inglês. Anfam vai discorrer so- |________
bre a obra e o contexto da pro- Ultima semana para conferira mostra de Lippmann

ditório do museu. Ingressos na loja ciai”, com obras de Katsuko Naka-
no. Montada na Galeria Xico 
Stockinger e no Espaço Vasco 
^ra{^° *no 6° an{^arí’ a exposi- 

I çào apresenta peças de barro 
i que refletem um trabalho de 

síntese da artista. Visitação até 
o próximo dia 6 de junho.

No dia 7 encerra, na Gale
ria Gestual (Lucas de Oliveira, 
21), a temporada da exposição 
“Anotações sobre o corpo”, 
com pinturas recentes do ar
tista plástico Enio Lippmann. 
Visitação de segunda a sexta, 
das lOh às 19h.
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