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Riopardense de Macedo, historiador e artista
Francisco Riopardense de Ma- na área da engenharia, da arquitetu- 

cedo, 90 anos, gaúcho de Rio ra e do urbanismo e o gosto pela 
Grande, engenheiro e urbanista, vida na urbe. 
é um dos mais respeitados histo
riadores do Estado - ex-diretor hza Riopardense.

♦
Sempre desenho na rua - enfa-

Formado em Urbanismo emdo Arquivo Histórico, membro 
efetivo do Instituto Histórico e Montevidéu, Uruguai, ele traba-

lhou na antiga Secretaria de Obras 
de Porto Alegre (ao lado de Vasco- 
Prado e Carlos Alberto Petrucci). 

_ ,. Foi professor no curso de Arquite-
Exposição que sera inaugurada tura ufRGS e um dos maiores 

hoje à noite, no Margs, em Porto defensores do patrimônio urbanísti- 
Alegre, revela uma faceta sua co do Estado, 
menos conhecida: a de desenhis-

Geográfico do Rio Grande do 
Sul, autor de um premiado estu
do sobre Hipólito José da Costa.

Os desenhos e gravuras que es
tão no Margs ele riscou em ruas de 
Erechim, Triunfo, Arroio dos Ra- 

A retrospectiva, com curadoria tos e Porto Alegre. São experiên- 
de Susana Gastai e Ester Mambri- cias no campo da arte, mas íiincio- 
ni, reúne perto de 50 trabalhos, rea- nam também como registros histó- 
lizados ao longo de mais de meio ricos de uma época - de uma ar- 
século. São xilogravuras (gravuras quitetura devastada pelo passar do 
impressas a partir de uma matriz de tempo e pela especulação imobiliá-' 
madeira), desenhos a lápis, nan- 
quim e lápis de cor.
- É uma pequena parte de uma 

grande coleção - sublinha Riopar
dense, que já promete para uma 
próxima exposição incluir outra 
vertente de sua produção artística: 
os mobiles e objetos.

A seleção em cartaz no Margs 
reúne algumas abstrações, um re
trato mas sobretudo paisagens. O 
tema reflete dois interesses que 
cruzam os caminhos do historiador

ta e gravador.

0 QUE: Francisco Riopardense de 
Macedo - Cidadão e Artista exposi
ção de desenhos e gravuras do his- 
toriador gaúcho
QUANDO: de amanhã a 25 de ju
lho, de terças a domingos, das 10h 
às 19h. Abertura, hoje, às 19h 
ONDE: na Galeria Iberê Camargo, 
no segundo andar do Margs (Praça 
da Alfândega, s/rf), fone 3227-2311 
QUANTO: entrada francaXilogravura de Riopardense de Macedo e uma das peças em exibição a partir de hoje no segundo andar do Margs e artista: a experiência profissional
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Riopardense retrata a história do Rio Grande do Sul
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9) inaugura 
hoje, às 19h, a mostra de gravuras e desenhos 

f 2 de Francisco Riopardense de Macedo. Os cerca 
a de 50 trabalhos, produzidos ao longo de 60 anos 

de atividade, ficam no local até 25 de julho, com 
p|s| f'J/ horário de visitação de terças a domingos, das 

lOh às 19h. A maioria absoluta registra a ar- 
quitetura interiorana do Rio Grande do Sul, em 

,r -giiJÊM lápis e madeira. Alguns dos prédios retratados 
d l'MÍfiçkl trazem construções já destruídas ou descarac-
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$9®$ terizadas pelo vandalismo ou descaso. Riopar- 
dense ainda participa de um encontro com o 

Sa fím público hoje, às 18h, no auditório do Margs, com 
* % entrada franca.

O artista plástico é engenheiro, urbanista, 
S historiador e poeta. Autodidata em desenho, 
i aprendeu gravura em madeira no convívio com 

- g Vasco Prado e estudou gravura em metal com
=*= 1 Iberê Camargo. Também foi ainda diretor do 

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.
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Mostra de gravuras e desenhos no Margs


