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EXPOSIÇÃO - O Margs 
abre na quinta-feira, às 19h, a 
mostra fotográfica Bicicletas, de 
Thierry Rios. O encontro do ar
tista com o público, promovido 
pelo Núcleo de Extensão do Mu
seu, será realizado na quarta-fei
ra, às 18h, com entrada franca. 
Bicicletas poderá ser conferida 
até 6 de junho, de terças a sextas, 
das lOh às 19h, com entrada 
franca. Informações: (51) 3227- 
2311 e www.margs.org.br

http://www.margs.org.br
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As bicicletas do mundo
q Pa^UatUi de do Grande do culo do dono de um pub, em Porto Ale- 

/ oAdi° ^ (Pra?a ^a Alfândega, gre, que fica encostado em um cantinho
s/n ) abre hoje, às 19h, nas Salas Ne- do bar, à espera do final do expediente, 
gras, a mostra fotográfica Bicicletas, de Thierry Rios nasceu em Rio Grande 
ihierry Rios. Em cartaz até 6 de julho, e vive em Porto Alegre. Engenheiro de 
a exposição pode ser conferida de ter- formação, atua na área portuária à 
ças a sextas-feiras, das lOh às 19h, com frente da direção comercial de uma em- 
entrada franca. presa. Autodidata na fotografia, vem

U autor apresenta 36 imagens em pre- clicando retratos e situações cotidianas 
to e branco, clicadas de 1990 a 2004, em desde 1972. Realizou mostras individu- 
cfiversos países da Europa. As fotografi- ais no Centro de Cultura e na Univer- 
as, de flagrantes de bicicletas, revelam sidade de Rio Grande, tendo sido pre- 
um cuidadoso enquadramento, sugerin- miado pela Unicef em concurso 
do cenános sem qualquer tipo de monta- morativo ao Ano Internacional da Cri- 
gem. Como curiosidade, a única imagem ança. Recentemente levou a Rio Gran- 
na° captada em espaço aberto foi o veí- de Portraits e Músicos de Rua

come-



THIERRY RIOS,

Flagrantes de bicicletas
As Salas Negras do Margs abrigam a partir de hoje a 

mostra fotográfica Bicicletas, Fotografias de Thierry Rios. 
A exposição apresenta 36 fotografias em preto-e-branco, 
feitas entre 1990 e 2004, em países da Europa como Ale
manha, Bélgica, França, Inglaterra e Dinamarca. As ima
gens revelam cenários sem montagem em que as bicicle
tas são o detalhe essencial.

Thierry Rios é gaúcho de Rio Grande, mas atualmente 
vive em Porto Alegre. Engenheiro de formação, atua na 
área portuária à frente da direção comercial da empresa 
Tecon. Rios é autodidata na fotografia. Faz fotos desde 
1972, quando iniciou seu trabalho nos laboratórios da fa
culdade, e desde então vem clicando retratos e situações 
cotidianas. Ele afirma que seu trabalho é motivado pelo 
desejo de congelar momentos e objetos comuns, aliado ao 
fascínio pelo veículo de duas rodas. Na escolha das bici
cletas para as fotografias em exposição, entraram modelos 
antigos, modernos, lustrados ou malcuidados.

O Margs fica na Praça da Alfândega, s/n°. A abertura da 
mostra é hoje, às 19h. Bicicletas pode ser conferida até 6 
de junho, de terças a domingos, das lOh às 19h, com en
trada franca. Informações pelo fone (51) 3227-2311 ou 
pelo e-mail museu.margs@terra.com.br.
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V O fotógrafo Thierry Rios, diretor da Te- 
con Rio Grande, está mostrando no Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul - Ado 
Malagoli sua primeira exposição indivi
dual de fotografias, a coleção “Bicicle
tas”, em Porto Alegre.


