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Uruguai
0 cônsul-geral do Uru

guai, ministro Oscar Dema- 
ria, está convidando para a 
comemoração dos 179 anos 
de independência do país. Se
rá dia 25, com descerramento 
do busto do general Artigas, 
na Escola Estadual Uruguai, 
e dia 31, no Margs, exposição 
do artista plástico e arquiteto 
Armando González. Na próxi- 
ma quinta, no Salão de Con
venções da Fiergs, inaugura- 
se a Exposição de Produtos e 
Serviços do Uruguai.
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! Hermanos
# O artista plásti
co uruguaio Ar
mando Gonzáles, 
que vive há 32 
anos em Porto Ale
gre, foi convidado 
para expor no Mu
seu de Arte do Rio 
Grande do Sul - 
Ado Malagoli, den
tro das festivida
des do 179g ani
versário da inde
pendência da Re
pública Oriental do 
Uruguai. Mostrará 
18 telas, 12 dese
nhos e um trabalho 
digital, tendo co
mo inspiração o 
centenário da mor
te de Aparício Sa
raiva, o “General 
de duas pátrias”, a 
partir de 31 de 
agosto. Outra pro
gramação 
agenda do Consu
lado Geral do Uru
guai será o semi
nário com a parti
cipação dos histo
riadores Charles 
Chasteen, vindo 
direto dos Estados 
Unidos, e Mena 
Segarra. Olho vivo 
nas datas.
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Aparício Saraiva é o tema de nova exposição
“Aparício Saraiva: General de du

as pátrias" é a exposição do uru
guaio Armando González, que abre 
hoje no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul Ado Malagoli (Praça da Al
fândega, s/n2), às 19h. São 31 tra
balhos entre pinturas, desenhos e 
um painel digital, que podem ser vi
sitados até o próximo dia 30 de se
tembro, de terças a domingos, das 
10 às 19h, com entrada franca.

No próximo dia 8 de setembro, 
quarta-feira, às 18h, o artista tem 
marcado um encontro com o públi
co, no Auditório do Margs. A mostra 
é uma homenagem ao centenário da 
morte do general Aparício Saraiva, 
que lutou na Revolução Federalista 
de 1893. O caudilho blanco esteve li
gado às atividades políticas do Rio

Grande do Sul, junto com seu ir- denses e uruguaios: amor às tradi- 
mão, Gumercindo Saraiva. A revolu- ções, ao campo e as lidas dos seus 
ção tinha como justificativa a resis- homens. A produção de pinturas 
tência ao excessivo controle exercido com temas históricos é o resultado 
pelo governo central sobre os esta- de cerca de dois anos de pesquisas e 
dos e pretendia criar uma República desenvolvimento das técnicas. 
Rio-grandense inde
pendente. A guerra 
terminou com a vitó- jj • • j 
ria do Império sobre iâÉi 
os federalistas.

Armando González 
utiliza técnica mista, 
tinta óleo, tinta acríli
ca e técnica digital pa
ra realizar seus traba
lhos com os quais pre
tende retomar raízes 
partilhadas, segundo
o artista, por rio-gran- Bravura e resistência na obra de Armando González
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abertura da exposição do artista plástico Armando 
Gonzáles, festejando o 179Q aniversário da 
independência da República Oriental do Uruguai, 
levou grande grupo ao Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul. Entre os que participaram da inauguração, 
o cônsul Oscar Demaria, os historiadores Mena Segarra, 
do Uruguai, e John Chasteen, dos Estados Unidos, Renzo 
Vespa (E), Vera Sclovsky e Fabiana Aguinsky (acima). Vale 
lembrar que a mostra fica no MARGS até o final do mês.
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Aparício Saraiva é 0 tema de nova exposição
"Aparício Saraiva: General de du- Grande do Sul, junto com seu ir- denses e uruguaios: amor às tradi 

as pátrias” é a exposição do uru- mão, Gumercindo Saraiva. A revolu- ções, ao campo e as_ lidas dos seus 
guaio Armando González, que abre ção tinha como justificativa a resis- homens. A produção de pinturas 
hoje no Museu de Arte do Rio Gran- tência ao excessivo controle exercido com temas históricos e 0 resultado 
de do Sul Ado Malagoli (Praça da Al- pelo governo central sobre os esta- de cerca de dois anos de pesquisas e 
fândega, s/n2), às 19h. São 31 tra- dos e pretendia criar uma República desenvolvimento das técnicas, 
balhos entre pinturas, desenhos e Rio-grandense inde- 

painel digital, que podem ser vi- pendente. A guerra
terminou com a vitó-

um
sitados até 0 próximo dia 30 de se
tembro, de terças a domingos, das ria do Império sobre ___

os federalistas.
Armando González

10 às 19h, com entrada franca.
No próximo dia 8 de setembro, 

quarta-feira, às 18h, 0 artista tem utiliza técnica mista, 
marcado um encontro com 0 públi- tinta óleo, tinta acríli
co, no Auditório do Margs. A mostra ca e técnica digital pa- 
é uma homenagem ao centenário da ra realizar seus traba- 
morte do general Aparício Saraiva, lhos com os quais pre- 
que lutou na Revolução Federalista tende retomar raízes 
de 1893. O caudilho blanco esteve li- partilhadas, segundo 
gado às atividades políticas do Rio 0 artista, por rio-gran- Bravura e resistência na obra de Armando González
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González abre mostra no Margs dedicada ao general Saraiva

Aparício Saraiva: General de 
Duas Pátrias dá nome à mostra 
que o artista uruguaio Armando 
González abre hoje, às 19h, no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da Al
fândega, s/n9). O conjunto de 31 
trabalhos, entre pinturas, dese
nhos e um painel digital, poderá 
ser visitado até 30 de setembro, 
de terças a domingos, das lOh às 
19h, com entrada franca. Have
rá um encontro de González com 
o público no dia 8, às 18h, no au
ditório do Margs.

A exposição relembra o cente
nário da morte do general que 
lutou na Revolução Federalista 
de 1893, irmão de Gumercindo 
Saraiva. O sangrento conflito 
teve como justificativa a resistên
cia ao controle exercido pelo go
verno central sobre os estados e

pretendia criar uma república 
rio-grandense independente.

Em técnica mista, óleo, acríli
ca e técnica digital, as obras re
tomam o tema das raízes parti
lhadas por gaúchos e uruguaios, 
ou seja, o amor às tradições, ao 
campo aberto e às lidas dos ho
mens que habitam grande exten
são territorial. A homenagem a 
Saraiva resulta de dois anos de 
pesquisas e desenvolvimento das 
técnicas para registrar as cenas 
históricas.

González - nascido em Monte
vidéu, formado em arquitetura - 
buscou inspiração em textos e 
músicas folclóricas. Entre as 
mostras que realizou, contam-se 
no Museu de San Fernando (Uru
guai), Galeria Irma Koliver (Por
to Alegre) e Galeria Grafite (Uru- 
guaiana).
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Pintura de Armando González, artista uruguaio radicado em Porto Alegre, faz referência à Revolução de 1893

Revolução em pinturas
Margs inaugura hoje exposição de Armando González

A exposição insere-se em um extenso programa de 
homenagens, com atividades simultâneas em Porto

Será aberta às 19h de hoje a exposição Aparício Sa
raiva: General de Duas Pátrias.

A mostra reúne 31 trabalhos de Armando González, Alegre e Montevidéu, 
artista uruguaio, nascido em Montevidéu em 1941 e O ponto alto na capital gaúcha deve ser a palestra, 
radicado em Porto Alegre desde os anos 70. a partir das 9h30min de amanhã, no auditório do Pa-

Pinturas, desenhos e um painel digital fazem alusão lácio do Ministério Público do Estado (Praça Mare- 
centenário de morte de Aparício Saraiva, caudilho chal Deodoro, 110), com as presenças de Ana Luiza 

que foi um dos líderes da Revolução Federalista de Reckziegel, da Universidade de Passo Fundo, Enn- 
1893 Ao longo de dois anos, González estudou o te- que Mena Segarra, do Uruguai, e o brasiliamsta John 
ma, inclusive em canções folclóricas. O conjunto, se- Chasteen, autor de A Fronteira Rebelde (Movimento, 
gundo ele, pretende retomar “raízes partilhadas” entre 228 páginas, R$ 35), livro em que ele examina como 
rio-grandenses e uruguaios, exaltando “o amor às tra- Brasil e Uruguai trataram de formas diferentes seus 
dições, ao campo aberto e as lidas dos seus homens”. caudilhos.
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Um mundo de artes para conferir
Margs promove hoje encontro com o uruguaio Armando González, sobre mostra ‘Aparício Saraiva’
■|7\ sculturas em vidro e madeira, 19h30min, a mostra “Dez e quinze",
Vj desenhos, gravuras e pinturas comemorativa aos 15 anos de traba- 
são algumas opções na agenda das lho de Ivany Kulczynski e aos dez de 
artes plásticas. O encontro com Ar- atividades de suas alunas Carmem 
mando González, hoje, às 18h, será Seibert, Josephina Kem, Maryl Ro- 
no Auditório do Margs. O uruguaio drigues e Marise Gehn. Além de cin- 
realizou pesquisa histórica para co peças de cada artista, também 
compor a exposição “Aparício Sarai- será exposta a obra de Paulo Aguiar, 
va: general de duas pátrias", que po- que se dedica à fotografia de obras 
de ser visitada até o final de setem- de arte. Os eventos seguem até dia 
bro, de terça a domingo, das lOh às 30 de setembro na galeria de arte do 
19h, no museu da Praça da Alfânde- Sesc Campestre (avenida Protásio 
ga. Também no dia de hoje, às Alves, 6220), das 9h às 18h.

fotos divulgação/cp Desenhos de
artistas gráficos 
espanhóis foram 
reunidos na mos
tra “Crimes 
exemplares”, ba
seada na obra do 
escritor Max Aub.
As obras, que 
estiveram expos
tas no Museo Na

cional de Espanha, na Cidade do 
México, podem ser conferidas no 
Museu do Trabalho (Rua dos An- 
dradas, 230), de terça a sábado, 
das 13h30min às 18h30min, e 
no domingo, das 14h às 18h30 
min, até dia 10 de outubro.

As esculturas de Dante Caste- 
lani podem ser vistas no Bourbon 
Shopping Country (Túlio de Rose,
100) até 21 de setembro. Na Ga
leria de Arte do Dmae (24 de Ou
tubro, 200), a atração é o traba
lho de Viviane Gueller, resultante 
de uma pesquisa sobre questões 
de preservação da natureza. A ex
posição “Diálogo” reúne uma de
zena de artistas gravadores gaúchos noel, 285), até 25 de setembro, de 
e chilenos na Galeria Xico Stockin- segunda a sexta, das 14h às 18h, e 
ger, da Casa de Cultura Mario Quin- sábado, das lOh às 13h. E no MAC 
tana (Andradas, 736), até 26 de se- (armazém A6 do cais do porto) estão 
tembro. Na seqüência, Túlio Pinto em cartaz, até 3 de outubro, as indi- 
mostra nove pinturas de grandes viduais de Dione Vieira, Ana Noro- 
formatos, na Arte&Fato (São Ma- grando e Jaqueline Carvalho.
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10Quinze anos da arte de Ivany Kulczynski
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A obra de Jaqueline Carvalho está exposta no MAC


