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Margs para ver e ler
O Margs vai comemorar a data oficial 

de seu aniversário de 50 anos no dia 27 de 
julho com a abertura de uma retrospectiva 
da obra do seu patrono e íúndador, 0 pin
tor Ado Malagoli. No total, são aproxi
madamente 115 obras, que vão oferecer 
uma panorâmica do artista. As obras fo
ram selecionadas em coleções públicas e 
privadas do Rio Grande do Sul e de São 
Paulo. A curadoria é dos professores José 
Augusto Avancini e Blanca Britte, e a 
coordenação geral do professor Francisco 
Marshall.

E tem mais: 0 museu está programando 
também 0 lançamento de um livro alusivo 
ao cinqüentenário. A edição será dividida 
em três volumes - incluindo textos em in
glês e espanhol - e será distribuída nas 
principais instituições de arte e cultura do 
Brasil e do mundo. O livro vai contar a 
trajetória do Margs, recuperando parte de 
uma história ainda não registrada: os anos 
de sua criação e consolidação como refe
rência cultural no Estado. 1
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Bronze, pintura, desenho e paisagens
Entre outros, a partir de hoje, podem ser conferidos trabalhos de Radaelli, Marilia Fayh e Malagoli
r\ cenário das artes plásticas de até dia 6 de agosto. Entre os auto- 

Porto Alegre segue em franca res das esculturas em exposição, 
ebulição. No dia de hoje, 0 artista nomes Ângela Pettini de Oliveira,
Gelson Radaelli abre duas exposi- Anita Kaufman, Caé Braga, Cacipo- 
ções, às 20h, em locais diferentes, ré Torres, Astrid Linsenmayer, Biba 
Na Bolsa de Arte (rua Quintino Bo- Mattos, Marilia Fayh, Vasco José de 
caiúva 1115), assina as obras de Souza, Ronan Wittée, Rosane Gue-

FQTosdivulgação/cp rin, Sonia Eblegin,
Vasco Prado, Xico 
Stockinger e Gusta
vo Nakle.

Na próxima ter
ça-feira, dia 27, 0 
Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli come
mora seus 50 anos 
de fundação (27 de 
julho de 1954) reali
zando projetos e 
ações especiais co
mo concursos, ex
posições e lança
mentos de livros.
Os principais desta-

0 segundo gran
de evento das come
morações do Margs 
na próxima semana 
será aberto também 
na quinta-feira, dia 
29. Trata-se da mos
tra “Paisagens” do 
artista paulista Nor- 
berto Stori, com cu
radoria do professor 
Paulo Gomes e pro
dução de Maria 
Veeck. São cerca de 
30 obras, entre de
senhos em nan-

ques do evento são 
duas exposições 
simplesmente im- 
perdíveis.

No dia 27 abre a 
mostra “Ado Malago
li - Tradição e mo
dernidade”, às 19h, 
com curadoria de 
Blanca Brites e José 
Augusto Avancini.
Essa exposição de 
Malagoli é 0 resulta
do de uma minucio
sa seleção de cerca 
de 115 obras, vindas
de coleções particu- l-------- ^------- -------- —— quim, aquarelas e
lares e acervos de Bronzes sao tema de exposição miniaquarelas que 
instituições gaúchas e paulistas. A registram a produção artística de 
coordenação geral desse projeto é do um dos mais importantes aquarelis- 
professor Francisco Marshall. Na tas brasileiros. A visitação poderá 
próxima quinta-feira, dia 29, será ser feita até 0 próximo dia 29 de 
realizado um encontro dos curado- agosto. O público pode visitar 0 Mar
res com 0 público, em geral, no au- gs, de terças a domingos, das lOh às 
ditório do Margs, a partir das 18h.

“Desenhos 2004”, 
que ficará aberta 
até 0 dia 14 de
agosto. Na galeria 
Xico Stockinger 
(CCMQ, Rua dos 
Andradas, 736), 0 
público poderá con
ferir a mostra “Pin
turas 2004”.

Também hoje na 
galeria Marisa Soi- 
belmann (rua Cas
tro Alves, 101), es
tará sendo promovi
da a coletiva “Pe
queno bronze”, que 
poderá ser visitada Obra de Gelson Radaelli 19h, com entrada franca.
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Margs homenageia seu mestre
mortas e paisagens. O elemen
to distintivo de Tradição e Mo
dernidade é a centralidade no 
projeto educacional, apoiado 
em uma museografia desenvol
vida para estimular três obje
tivos didáticos: a percepção, a 
conexão e a expressão. A idéia 
dos organizadores é oferecer 
um “espaço de ação educativa” 
que auxilie na mediação entre 
monitores e público.

Visitas guiadas podem ser 
agendadas pelo telefone 
3221.3545, no Núcleo de Exten
são do Margs. Serão produzi
dos catálogos, à venda na Loja 
do Margs. O site da instituição 
contará com uma seção espe
cial sobre a vida e obra do ar
tista.

quinta-feira, às 18h, os cura
dores Blanca Luz Brittes e 
José Augusto Avancini partici
pam de um encontro com o 
público, no auditório. A pales
tra, como a exposição, tem 
entrada franca.

O percurso de Malagoli está 
revelado em uma seleção de 
115 obras, provenientes de co
leções particulares e acervos 
no Rio Grande do Sul e São 
Paulo. O trabalho traz uma 
busca pela competência técni
ca, conciliando as tradições da 
História da Arte com os recur
sos expressivos da modernida
de, que se traduziu em inten
sa produção pictórica. Entre os 
temas dominantes na escolha 
estão retratos, nus, naturezas-

Dentro das comemorações 
de cinqüentenário, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Praça da Alfândega, 
s/n9) abre hoje uma exposição 
que homenageia o artista plás
tico que legou seu nome à ins
tituição. Ado Malagoli - Tradi
ção e Modernidade entra em 
cartaz nas pinacotecas do Mar
gs e celebra o idealizador e pri
meiro diretor do museu, pau
lista reconhecido no cenário 
artístico pela trajetória como 
pintor e professor. Em Porto 
Alegre, Malagoli formou gera
ções e impulsionou as artes no 
Estado. A mostra pode ser vi
sitada até 29 de setembro, de 
terças a domingos, das lOh às 
19h, com entrada franca. NaHomem com gato, obra faz parte do acervo do Museu
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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2004

Um museu de nome inteiro
O Margs inaugura hoje, às 19h, uma retrospectiva em homenagem ao pintor Ado Malagoli

EDUARDO VERAS Nas pinacotecas do museu, esse legado estará distribuí- - Malagoli não foi um gênio - resume o historiador 
do em grupos temáticos. Os dois maiores - pintura narra- Francisco Marshall, professor do Departamento de Histó- 

Exposição em cartaz a partir de hoje, no Margs, lem- tiva e pintura não-narrativa - englobam, de um lado, os re- ria da UFRGS e coordenador-geral do projeto. - Ele foi 
bra que o palacete da Praça da Alfândega, em Porto tratos, a figura humana e os grandes dramas divinos e hu- um pintor de muito talento e muito trabalho.
Alegre, tem nome e sobrenome. manos, como a Paixão de Cristo. De outro, os estudos de O projeto concebido por Marshall prevê, além da expo-

No dia em que completa 50 anos, o Museu de Arte do nu> paisagens e naturezas-mortas. sição e da edição de um catálogo (180 páginas, R$ 30, re-
Rio Grande do Sul Ado Malagoli evoca a obra e a traje- 0 recorte feit0 Pelos curadores - os professores Blanca produções em cores), a realização de um alentado progra- 
tória do pintor que o batiza. Brites e José Augusto Avancini, do Instituto de Artes da ma educacional. No fundo da pinacoteca central, estará

UFRGS - enfatiza, além das recorrências temáticas, aque- montado um núcleo de atividades lúdicas. Três monitores, 
aulista de Araraquara, fundador e primeiro dire- las que seriam as marcas agudas do caráter do artista: 9 seguindo o modelo construtivista, vão estimular processos 
tor do Margs, Malagoli dá nome à casa desde ju- humanismo cristão e a disposição para a labuta, disposi- de leitura das obras de arte.
lho de 1997. Ele foi figura de proa da cultura ção intensa e insistente. - Ninguém vai explicar as obras - adianta o professor. -
gaúcha, seja como artista, professor ou adminis- Ligada a essas características, havería em Malagoli, se- Não teremos nenhuma narrativa pronta nessa sala. Quem 

trador. Morreu em 1994, aos 88 anos. gundo os curadores, uma tentativa de equilíbrio entre a vai criar a narrativa é o espectador.
A retrospectiva que começa hoje reúne 116 obras suas, tradição e a modernidade. Concepções clássicas de figura- 

quase tudo pintura (há também alguns desenhos e uma xi- ção combinando-se à invenção das vanguardas. Um olho 
logravura). As peças vêm de mais de 40 coleções diferen- em Ingres e nos renascentistas franceses. O outro em Cé- 
tes - públicas e particulares, de Porto Alegre e do Interior, zanne, nos cubistas e no expressionismo.

P
eduardo. veras@zerohora. com. br

Leia mais na página central
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ZERO HORA
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50 anos de arte na CapitalHOJE EM ZH
Primeiro Caderno.. .48 páginas 
Segundo Caderno . .12 páginas
Viagem .................. 12 páginas
Casa&Cia................ 20 páginas
Total da Edição ... .92 páginas

Classificados
Capital..................... 12 páginas

Palavra do Leitor..................... 2
Reportagem Especial......... 4 e 5
Política ............
Economia.......................16 a 25
Indicadores.....................20 e 21
Mundo ............
Geral...............
Polícia.............
Tempo ...........
Esportes ..........
Almanaque Gaúcho................46
Memória..........
Paulo Sant'Ana ..................... 47
Encarte (circ. parcial): Paquetá

........... 6 a 12

........... 26 e 27

........... 28 a 35

........... 36 a 38

................... 30

............41 a 45

W

..........47

Editoriais
O futuro e as estradas trata das 
más condições das rodovias e da 
greve dos caminhoneiros; e Esco
laridade na política aborda o nível 
educacional dos candidatos às 
eleições de outubro.

Página 14

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli comemora hoje seu cinqüentenário com exposição. Segundo CadernoQUARTA EM ZH
estibular Padre sitiado pelo tráfico

ADRIANA FRANCI0SI/ZH—Saiba mais 
sobre o mercado 
e as profissões 

ligadas ao 
estudo do 

envelhecimento
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Fornecedores de tecnologia 
estão se voltando para as 

pequenas e médias empresas

QUINTA EM ZH

élmbientB

V
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Um Raio X do Guaíba é 
apresentado aos gaúchos

•«* Religioso André Carboneira vem sendo ameaçado por jovens que usam dependências de antigo seminário em Esteio para consumirem drogas. Página 35
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Ü Tradição e Moderni
dade, exposição do pa
trono e fundador do Mu
seu de Arte do Rio Gran
de do Sul, Ado Malagoli.
A mostra traz obras se
lecionadas em coleções 
públicas e privadas gaú
chas e paulistas. O traba
lho de Ado revela a busca 
pela competência técnica, 
conciliando as tradições 
da história da arte com os 
recursos expressivos da 
modernidade. Segue até 
19 de setembro, de terça- 
feira a domingo, das 10h 
às 19h, no Margs, em 
Porto Alegre. A exposição 
é em comemoração ao 
cinqüentenário do museu. 
Outras informações pelo 
telefone (51) 3227-2311.

ADO MALAGOLl/DIVULGAÇÃO/ O SUL
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