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Natureza
Jovem e profissionalíssimo, o pintor Walmor Corrêa é 

incensado em todo o país, tem mercado garantido nas ca
pitais do centro e em todos os estados, cada exposição 
sua é sempre o maior sucesso - inclusive de crítica -, e 
seus trabalhos estão nas melhores coleções. Dia 12, ele 
inaugura mostra individual no Margs com a coleção “Na
tureza Perversa - Üma Teoria Ilustrada das Espécies”, 
fruto de pesquisa nos livros de Darwin e Kafka. É o mais 
bonito conjunto de sua obra. Os trabalhos são em acríli
co sobre tela e estarão expostos nas Salas Negras. O en
contro com o artista, lá mesmo, será na tarde de 14.
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Uma forma diferente de ver a evolução
Natureza perversa dá nome à exposição e insetos, pássaros e peixes. O trabalho é re- 

que Walmor Corrêa inaugura hoje, às 19h, sultado de pesquisas de campo feitas na Ama- 
Salas Negras do Museu de Arte do Rio zônia e em Fernando de Noronha.

Grande do Sul Ado Malagoli (Margs, na Pra- Nascido e residente em Porto Alegre,
ça da Alfândega, s/ne). Integram a mostra Corrêa. Participou de mostras individuais 
15 telas e um móvel entomológico com cer- e coletivas em capitais brasileiras, no mte- 
ca de 180 insetos desenhados, que simulam rior do Estado e na Espanha, Bélgica eUru- 
a estrutura de um museu biológico. Corrêa guai. Natureza perversa tem produção de 
recria espécies do reino animal e propõe Bianca Knaak e fica no local ate 14 de se- 
uma nova visão evolucionista da história na- tembro. O horário de visitaçao e das lOh as 
tural, ao apresentar híbridos de mamíferos 19h, de terças a domingos.
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Semana para ver museus e galerias
Insetos, performances, a cena rural, massificação da cultura e nativismo são temas em exposição
A rtes plásticas e visuais dão a tônica das atra- ra), inaugura-se hoje, às 19h, a coletiva “Massifi- das, 736), o EsPaÇ° Ra^nie , G^'t^ t 
A ções oferecidas ao público da Capital e do In- cação Cultural”, do grupo Contraponto. Aberta Terra e a Guerrai no Cmito do Rto Grande^ de 
terior a partir de hoje. Nas Salas Negras do Margs até 30 de agosto, a mostra aborda a padronizaçao quinta, dia 14, a partir das 19h ate 28 dc setem 
(Praça da Alfândega. s/n°) começa hoje. às 19h, a na sociedade contem- °rí\
mostra “Natureza Perversa”, de Walmor Corrêa, porânea em diversos ^úhlica
que também participa de debate no Margs na pró- âmbitos. Entre os artis- jJiscot c i uoii
xima quinta, dia 14. às 14h30min. Seu trabalho tas. Dinora Garcia Su- mósiras textos fotos
mais recente volta a retratar, com sutileza, humor zana Motta, Jose Paulo ™nrtSènsStituras
e fantasia, o mundo animal, através dos insetos da Cunha. Edson Ma- r nmrof Mens em Tio
minuciosamente reproduzidos em acrílica. ciei, Margret Spohr e c outros itens, em no

Élcio Rossini. que mescla teatro, dança, artes Luis Carlos Feldens. e do natirts-
visuais e música na performance “Objetos para O Núcleo Universi- mo^aúcho A semana
Ação", estará às 20h de hoje no mczaníno da Usi- tário de Farroupilha ex- aüida nmma
na do Gasômetro (João Goulart, 551), com entra- põe aquarelas de Anto- I nova Wdri de I ia
da franca. No trabalho, objetos-esculturas cuja nio Júlio Giacomini, de * ™v_a iSíreto na Rol
forma é revelada ao espectador através da ação hoje ao dia 18. Parte da Arte e a exDosicão
performática de bailarinos ou atores. obra de Giacomini, com em Ss to”

Na Galeria Universitária da UCS (Universidade temas bucolicos e ru- ^mena em o
de Caxias do Sul), a “Exposição dc Esculturas" rais, pode ser conferida colet va ae ct ram.c.
pode ser visitada até domingo, dia 17. O estímulo no site www.giaco- i nrienHeão
à percepção tridimensional é o tema da mostra min.cjb.net. E. dentro artista nlástica Kat-
coordcnadaporMaytaPasa.Com participação do da programaçao sema- ünl
Coral da Univates (Avelino Tallini, 171 - Taqua- nal da CCMQ (Andra- Walmor Corrêa expoe Natureza Perversa no Margs suko Nakano.
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Natureza_________
Não é o que parece E spécies que sejam possíveis - 

nem que somente para o olho do 
espectador é o que almeja o ar

tista plástico Walmor Corrêa em Na
tureza perversa. A mostra ocupa as Sa
las Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (Margs, na 
Praça da Alfândega, s/ns) e permanece 
aberta ao público até 14 de setembro, 
de terças a domingos, das lOh às 19h.

Corrêa propõe uma nova visão evo
lutiva em 15 painéis e um móvel ento- 
mológico, feita por meio de uma sau
dável brincadeira. Por meio dela, um 
determinado inseto chega a ter cabe
ça de chave-de-fenda ou de martelo, 
por exemplo. Mas o visitante pode de- 

perceber que o artista estámorar a
brincando, tamanha a minúcia com 
que os desenhos - em acrílico e grafite 
- foram concebidos (lembram até os 
painéis de aulas bem tradicionais de 
biologia), com vivissecção, órgãos à 
mostra e simulação do esqueleto que 
as criações teriam.

“É uma discussão atual, como a his
tória do suposto xampu anticaspa que 
convencia o futuro comprador de seus 
méritos”, diz Corrêa. Ou seja, é tudo 
uma questão de persuasão. Pelo menos 
no caso dos cerca de 180 insetos do 
móvel entomológico, esse convencimen
to é mais fácil. No caso dos painéis, 
muitos deles combinam seres que nin
guém vai confundir. É este o caso de 

animal que junta cabeça de peixe 
com corpo de ave, e de outro que tem 
cabeça de rato e corpo de urubu. Ainda 
assim, algum desavisado pode ficar com 
dúvida, já que Corrêa inventou nomes 
em latim para eles e reproduziu, ao lado 
dos desenhos, um pouco da trajetória 
de tais seres. “Meu trabalho não é sur- 
real. Convido as pessoas a acreditar que 
é possível”, resume o artista.
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NATUREZA PERVERSA — No Margs (Pra
ça da Alfândega, s/nQ), até 14 de setembro. 
Quinze telas de Walmor Corrêa e um móvel 
entomológico, com cerca de 180 insetos de
senhados, simulando a estrutura de um mu
seu biológico. O artista recria espécies do 
reino animal, propondo uma nova visão evo- 
lucionista da história natural, compondo hí
bridos de insetos, pássaros e peixes, em 
uma simulação do colecionismo de animais. 
Esse trabalho é resultado de pesquisas de 
campo que 0 artista desenvolveu na Amazô
nia e na ilha de Fernando de Noronha. De 
terça a domingo, das 10h às 19h (foto).


