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Museus renovam leque de atrações
lí/çoes que se rnicia nesta segunda quinzena de prorrogada até dia 31 a^ostm Tehí^v 

maio em museus da Capital. Comemorando o Dia. Sua Vida Seu Tempo" ^
nternacional dos Museus, amanhã será promovi- “Desenhos com

Mo^ihos^dTvento^as ^füh6asM Ih^com ^pai ^ 4 3 “

neis em impressão digital. A partir de segunda 
19, as 19h, o Memorial do Rio Grande do Sui 
(Praça da Alfândega, s/ne) sedia "Marcas da Me
mória: A Imigração Italiana no RS”; na terca 
quem inaugura exposição é o Museu do Trabaího 
(Andradas, 230), desta

entram em cartaz
cerca de 50 trabalhos no Margs. Sua obra con
templa figuras míticas, humanos, felinos e abs
trações, realizadas em técnicas variadas.

Poética da Distância” é uma seleção de obras
„— ______MONTAGEM LUIZOCTÁVin produzidas por Fajar

do, dos anos 60 até os 
dias atuais. O artista 
já representou o Bra- 

lIÜI sil em duas edições 
' da Bienal de Veneza. 

|||j A galeria Xico Stoc- 
fgg kinger da CCMQ se- 
M dia "depuração" até 
M 30 de junho. Meyer 

lll apresenta pinturas 
M em acrílica sobre 
JU chassis de madeira. O 

.. J| projeto abdica do cro-
w/- M matismo e trabalha 

com extremos: o 
branco; totalidade 
das cores; e o preto, a 
inexistência de cor.

individual do ilustra
dor e quadrinista Ja
ca. Nas telas 
grandes dimensões, o 
processo criativo do 

, .. , . artista, que envolve a
Marta inês Rodrigues eXel°as no^sS 1 '■
ça da Alfandega, s/nQ) a partir do dia 23; também ' ‘
!a sera aberta, dia 30. a-mostra “Poética da Dis
tancia”, de Carlos Fajardo. E em junho, dia 3 te
rá início na CCMQ (Andradas, 736), “Depuração" 
de Carlos Alberto Meyer.

“Marcas da Memória...” expõe mais de cem fo
tografias e documentos inéditos que relatam a 
história da chegada dos primeiros imigrantes ita
lianos no Estado. A mostra integra as comemora-

m
em

m tí-V"

1 mm
m■‘.Âgenéticas degenerati

vas", assim por ele de
finidas.

Síntese de 40 anos 
de produção em gra
vura, escultura, dese
nho e pintura, a mos
tra da gaúcha Maria 
Ines Rodrigues reúne Obras de Fajardo e Maria Inês Rodrigues, no Margs
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Maria Inês mostra peças e lança livro hoje
A artista gaúcha Maria Inês Ro- gravura em metal no Rio Grande do 

grigues expõe 50 peças e lança livro, Sul, sua exposição, que permanece 
hoje, a partir das 19h, no Museu de no Museu, até dia 6 de julho, reúne 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da gravuras, pinturas e esculturas. 
Alfândega, s/n9). Conhecida por ser Com temáticas ligadas à mitolo- 
a primeira mulher a trabalhar com gia, lendas, formas ancestrais e sím-

MYRA GONÇALVES/especial/CP bolos da feminili
dade, e a partir 
do uso deliberado 
de cores e for
mas, Maria Inês 
problematiza as 
relações interpes
soais em perso
nagens meio-hu- 
manos, meio-bi- 
chos, propondo 
uma reflexão so
bre a imagem do 
homem. Sua arte 
é figurativa, ten
do como amparo

tendências que perpassam pelo gro
tesco, pela sátira e pelo lirismo. O 
curador Alfredo Aquino organizou as 
gravuras da artista na galeria João 
Fahrion e combinou suas pinturas e 
esculturas nas salas Pedro Weingãr- 
tner e Ângelo Guido, criando assim 
um diálogo entre o trabalho da artis
tas. Tem as séries “Equilibristas" e 
“Músicos, Feiticeiros, Bruxas e Mu
lheres”; os bronzes “Gatas-Reis e 
Gatas-Rainhas” e as gravuras de 
meninas em “Maternidade”.

O livro, de 128 páginas, total
mente colorido, traz a reprodução de 
90 obras da Maria Inês e textos crí
ticos sobre a sua trajetória nas ar
tes, assinados por Armindo Trevi- 
san, Teniza Spinelli, Paula Ramos, 
entre outros. Visitações à mostra de 
terças a domingos, das lOh às 19h, 
com entrada franca.Nova exposição a partir de hoje no Margs/Ado Malagoli



Jornal: ..S^T-ís^^

Data:
Página: *2 
Assunto:

/JLajAlAm&/jS!S£A 
2.3..“.. .Q/h^6S^à^hà.f/■>
ii

Gatas e gatos em esculturas e pinturas
Gatos, músicos e monstros que devoram donze- “Gatos-Reis e Gatas-Rainhas”. As imagens de meni- 

las são temáticas recorrentes no trabalho de Maria nas desamparadas remetem ao lirismo presente na 
Inês Rodrigues, que está exposto até dia 6 de julho no série “Maternidade”, composta ainda por gravuras e
Margs. A seleção de 50 peças em gravura, pintura e óleos sobre tela. As visitações podem ser feitas de
escultura, dispostas no segundo andar do Museu, in- terças a domingos, das 1 Oh às 19h. 
tegram quatro séries distintas. Duas salas foram pin- A artista aproveitou a exposição para lançar um
tadas de azul especialmente para receber as telas e livro, disponível na Loja do Museu, com reproduções
os cinco bronzes com mais de um metro de altura. de 90 obras, e textos de críticos sobre a sua trajetória 

A partir do uso deliberado de cores e formas, a nas artes plásticas, assinados por especialistas, co- 
artista gaúcha problematiza as relações interpes- mo Armindo Trevisan, que escreveu: “a obra de Maria 
soais em personagens meio humanos, meio-bichos, Inês não foi feita para lisonjear os olhos, mas para 
propondo uma reflexão acerca do homem. Sua arte surpreendê-los mediante interrogações", 
figurativa está ainda amparada por tendências que Maria Inês, atualmente, vem se dedicando à es-
vão do grotesco, passando pela sátira e desembocan- cultura e instalações, e iniciou sua carreira na déca-
do no lirismo. Sob o viés do escárnio, ela concebeu a da de 60, quando estudou desenho com Vasco Prado,
série “Músicos. Feiticeiros, Bruxas” e “Mulheres Bi- Ela foi a primeira mulher a trabalhar com gravura
chos”, que de forma emblemática aprisiona as fig- em metal no Rio Grande do Sul. Na década de 80,
uras femininas em dentes de fera. A sátira aparece voltou-se para o desenho e a gravura. Já expôs em
em “Equilibristas” e nos bronzes que integram países como Uruguai, Argentina, Japão e Canadá. Maria usa símbolos femininos em sua arte
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Margs abriga instalações e pinturas
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça Inês ficam no local até 6 de julho. Ela expõe

da Alfândega, s/n9) tem programadas para o se- uma seleção de 50 peças, nas quais aprecia-se
gundo semestre quatro mostras. “Curadoria de o uso deliberado de cores e formas, e a criação 
Acervo” apresentará, de 15 de julho a 14 de se- de personagens meio humanos e meio-bichos, 
tembro, um percurso histórico da pintura, a par- com rosto de gatos e corpos de gente. Eduardo 
tir do acervo da instituição. A exposição pretende Vieira da Cunha mostra, até 27 de julho, a sua 
atingir principalmente o público jovem em fase mais recente produção, depois que veio de Pa-
escolar. Ainda em julho será promovida a mostra ris. São 15 telas em grande formatos e uma
de Pedro Geraldo Escosteguy. Em agosto, serão instalação intitulada “A Face Oculta das Ima-

ens", que é composta por desenhos, fotogra- 
as e também por pequenos objetos que provo- 

de outubro a dezembro, o Margs recebe peças do cam o questionamento sobre a sombra como 
mexicano Orozco. elemento formador de imagens.

Atualmente, os trabalhos de três artistas, dois A “Poética Distante" do paulistano Fajardo 
gaúchos e um paulista, podem ser vistos no Mu- que permanece no local até dia 13 de julho, ^ /f)&. ^ corposhumanos comos de gatos
seu. Eduardo Vieira da Cunha e Maria Ines Ro- exibe 15 trabalhos que mesclam distintos ma- 
drigues ocupam as salas do segundo andar, e as teriais, como espelhos, vidros, ferros, pedras e por espelhos gerando uma infinitude de reflexos: 
instalações de Carlos Fajardo, as Pinacotecas. As madeira, dispostos como se fossem instalações, em outra sala, bóias coloridas, lado a lado. Visita
gravuras em metal, pintura e esculturas de Maria Na entrada, foram colocadas 36 mesas cobertas ções de terças a domingos, das lOh às 19h.

expostas obras de Walmor Corrêa e Paulina Eizi- 
rik. E durante a 4- Bienal do Mercosul, realizada


