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| Miradas panorâmicas. A 
mostra Paisagens, de
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será inaugurada, às 19h de 
hoje, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega, s/n9). Ela reúne 
cerca de 30 obras, entre 
desenhos em nanquim, 
aquarelas e miniaquarelas, 
realizadas entre 1972 e 
2004, evocando a primeira 
série que o artista, nascido 
em São Paulo, fez no 
Estado, há 30 anos. Distante 
da tradição da aquarela 
inglesa, de delicadas 

í 3 transparências e zonas em 
| branco, Stori se filia mais ao 
| lado dos expressionistas 
3 alemães, que trabalham com 

, | saturações de cores em tons 
: i fortes.
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Margs recebe as aquarelas de Norberto Stori
pressionistas alemães, com satura- res”, “New age”, “Sirius”. As obras de 
ção de cores e tons fortes. A Stori já foram apresentadas em Flo- 
paisagem é um gênero praticado pe- rença e no México. Visitações até o 
lo artista desde o início de sua car- próximo dia 29 de agosto, de terças 
reira na década de 70. Ele serve-se a domingos, das lOh às 19h.

FOTOS DIVULGAÇÃO / CP

0 paulista Norberto Stori, um 
dos mais importantes aquarelistas 
brasileiros, exibe “Paisagens”, a par
tir de hoje, às 19h, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/nQ). São 30 obras, 
entre desenhos em nanquin, aqua
relas e mini-aquarelas que regis
tram a sua produção artística no 
amplo período de 1972 a 2004.

A exposição, que remete à pri
meira mostra de Stori no Estado, 
realizada há 30 anos, tem curadoria 
do professor Paulo Gomes e a pro
dução de Marisa Veeck. Segundo a 
crítica de arte Angélica de Moraes, 
Stori não segue em suas aquarelas a 
tradição inglesa das delicadas trans
parências e zonas em branco, mas 
filia-se à técnica produzida pelos ex-

da paisagem horizontal, es
pontânea e fluída, com li- [ 
nhas retas. Na tentativa de p ;i 
captar o espaço que envolve 
as amplidões planas das 
paisagens sulistas seu tra
balho revela maior estrutu
ração e equilíbrio.

A mostra relembra sua 
trajetória, passando por vá
rias séries, como “Apocalipse 
da paisagem”, “Pasárgada”,
“Águas de março”, “Cami
nhos”, “Paisagens interio- Margs exibe amplo panorama da arte de Stori
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Margs completa seus 50 anos de arte
O do Sul Ado Malagoli completa concüiando as tradições da história maior estruturação e equUn.no I 
50 anos em plena vitalidade e apre- da arte com os recursos expressivos do conjunto. Sua tentativa e de Ln"inco exposições em suas da modernidade. Na produção pietó- captar o esW que envi as 
salas e pinacotecas. Em uma visita rica dele destacam-se os retratos e a amplidões das paragens
pelo prédio pode-se apreciar as pin- figura humana, o nu. a natureza sulinas, ^f ^^ algumas 
turas de Ado Malagoli, as aquarelas morta, paisagem, casanos, tragédia vores, o ceu c01]1 nuvens altas, 
de Noberto Stori as colagens de Jo- e sacralidade, além de experiencias imenso horizonte e a divisão e 
sé Carlos Moura e uma mostra do- temáticas e formas diversificadas. A casamento entre o ceu e a terra, 
cumental de Iberê Camargo. exposição, em cartaz, ate 29 de se- Suas 30 obras, abrangendo o pe

Para marcar os 50 anos de ---------------- -------- tembro, tem eu- nodo de 1972 a 2004, licam no
fundação do Margs foi organiza- radoria de Blanca Museu até 29 de agosto,
da a mostra “Ado Malagoli, tra- Brites e Jose Au"
dição e modernidade”, nas Pi
nacotecas da instituição, que 
apresenta um perfil abrangente 
da produção do artista a partir 
de 115 obras vindas de coleções 
particulares e acervos de insti
tuições gaúchas e paulistas. O 
trabalho de Malagoli revela uma

Stori foi professor de aquarela 
em universidades paulistanas e 
cursos livres, como no Museu de

gusto Avancini.
Telas de um

dos mais impor- Arte Moderna, e já realizou mos- 
tantes aquarelis- tras individuais e coletivas na Es
tas brasileiros, panha, Itália, Alemanha, México,
Noberto Stori, es- Estados Unidos e Equador, além 
tão reunidas em de diversos estados brasileiros.
■Paisagens". Que ImP“di!e‘" ^uma Obra de Ado Malagoli, em destaque 
não Dodena ter sa mostra Ibere Camargo, uma f . TK »
outro nome, já perspectiva documental”, na Sala nan. O registro ^grafico de Ibere 
que o espectador Oscar Boeira, que marca os dez pintando seus amigos Vasco Prado 
?erá nas aquare- anos sem o artista. Gaúcho de Res- Xico Stockmger ambos senado de 
las uma satura- tinga Seca, Iberê morreu em 10 de modelo para o artista, sao m^nora 
cão de cores, tons agosto de 1994, aos 79 anos, vítima veis. A exposição celebra o retomo 
fortes em de câncer. A exposição reúne cinco de um acervo de seis mil documen- 
paisagèns, gêne- guaches, três gravuras e quase 80 tos que tbere deixou sob a guarda do 
?o praticado” pelo documentos, entre cartas, telegra- Margs em 1984. O Museu cede todo 
artista desde o mas, certificados, fotografias, catá- esse matenal a Fundaçao Ibere Ca 
início de sua car- logos, livros e recortes de jornal. margo para que seja cataloga 
reira, na década Em painéis pode-se ler corres- exposto ao publico na futura sede 
de 70. Stori retra- pondências trocadas com Carlos da instituição dedicada ao pintor, 
ta a paisagem ho- Drumond de Andrade, Juscelino Visitações ao Museu de terças a 
rizontal, espontâ- Kubitschek, a pintora Anna Letycia, dommgos, dempre no horário das 

Carlos Nejar, Ado Malagoli e Porti- 10h as 19h, com entrada franca.Obra do Norberto Stori; acima, detalhe da fachada do museu nea e fluida, em

A massificação da multidãoSELO — A publicitária Rosana Vaz 
Silveira assina o selo ganhador do 
concurso “Crie o Selo” do cinqüente- 0 relevo, a aquarela e a colagem que invade a privacidade de pessoas 

, _. r ..., CP11 interagem com dinamismo na arte de célebres. Moura usa imagens de pes-nano do Margs. Escolhido por seu Jogé 6^ Moura exposta nas Salas soas conhecidas, que possuem signi-
aspecto dinâmico, relacionando o &g do M em «0 sentido e a ficados especiais para ele e consti-
clássico e o contemporâneo, o selo até 5 de setembro. Suas 30 tuem sua iconografia particular, e au-
esta sendo usado nas diversas for- apresentam o tema multidões e to-retratos, colocados em meio a uma
mas de comunicação visual da Insta- homen Jgeiam 0 filós0f0 e professor justaposição de cabeças. Segundo o
tuição relacionadas a comemoração. ^ Bo^heim grande úicentivador artista, essa construção gera diferen

tes sentidos, numa tentativa de acres
centar cor, poesia e humanidade à 
realidade corrosiva dos dias de hoje. A

do trabalho do artista gaúcho.
Em suas montagens, o relevo, a 

aquarela e a colagem enfocam um te-
bastante presente no mundo con- curadoria é de Bina Monteiro 

temporâneo: a massificação e a Natural de Redentora, mas moran- 
opressão, que geram uma sociedade do em Porto Alegre e formado pela 
de consumo, cada vez mais descartá- Ufrgs, Moura já expôs no Brasil e no

exterior. Sua carreira foi sedimentada

ma

vel, veloz e desumanizada. Para de- 
senvolver a questão, o artista parte de em trabalhos sobre papel, desenho 

crítica à mídia sensacionalista, aquarela e gravura. Obra de Moura, em nova exposiçãouma
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