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MARGS — Danúbio Gonçalves
ganha, este mês, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, uma retrospectiva de sua
carreira. Serão mostrados dese
nhos, gravuras e pinturas do au
tor de 75 anos, 50 de carreira,
que foi diretor do Atelier Livre da
Prefeitura e é professor do Insti
tuto de Artes da Ufrgs. Na mesma
ocasião, será lançado o livro “Ca
minhos e Vivências”, abordando a
exposição. Para junho, o Margs
programou mostra de obras do
Museu Nacional de Belas Artes do
Rio de Janeiro, incluindo Debret.
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Será inaugurada no próximo dia 26, no Margs, uma re
trospectiva dos 50 anos de carreira do artista plástico gaú
cho Danúbio Gonçalves. Juntamente com a exposição,
será lançado o livro Caminhos e Vivências, de Norberto
Stori e Paulo Gomes, volume ilustrado que mostra as vá
rias fases da vida e da obra do pintor de Bagé - fundador,
em 1948, do célebre Clube da Gravura, junto com Car
los Scliar, Glênio Bianchetti e Glauco Rodrigues.
A mostra é formada por cerca de 60 quadros, de vários
períodos de Danúbio. Em junho, a retrospectiva vai para
Brasília e, depois, para o Rio de Janeiro.
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Vida e arte
O venissage de amanhã no
Margs assinala a abertura da
mostra Danúbio Gonçalves.
Liderada por Fábio Countinho, a direção do museu
também agendou para a
ocasião o lançamento do livro
Caminhos e Vivências, um
relato sobre a atraente vida
do artista plástico.
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Meio século de arte
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listicas também. Porém a
técnica é sempre única,
marcante e impecável, do
micio da carreira aos dias de
hoje. Trata-se de Danúbio
Gonçalves, comemorando
seus 75 anos com lançamento do livro Caminhos e Vivencms, ao lado de mostra
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Avesso ao sucesso fácil
Em técnica mista, os super-heróis de todos os
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Enraizado no pampa

Uma individual do artista, em 1944
toi o marco inicial. A partir daí, ele ’
estudou com Portmari, no Rio de
Janeiro; cursou a Academie Julien, em
Paris; fundou o Clube de Gravura, em
CarínAefre e^?gé’ Juntamente com
Carlos Scliar, Glenio Biancheti e
Glauco Rodrigues. Contrariamente a
ao EstedÔ®08 d° Grup° de Ba&é> voltou
ao Estado e aqui permaneceu. Seu
nome esta ligado à consolidação do
Atelier Livre da Prefeitura e à
formação de várias gerações de
artistas plásticos.
Da paleta do pintor surgiram figuras
humanas clássicas e eróticas, ao lado
' \
de paisagens e naturezas, repartindo
espaço com cenas campeiras, sátiras
I flf T?f° ^lcas’ abstracionismo e cubismo.
• rara Paulo Gomes, autor de texto
müco em Caminhos e Vivências, na
fmnodte Danúbip Gonçalves “o que mais
importa e o carater social da pintura
OU da própria arte, como modo de agir
e interagir com a sua realidade e com
Lirismo é a tônica de paisagem anos 60
quem faz parte dela”
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Serviço

Artista é homenageado

O livro Caminhos e
Vivências é o primeiro a
documentar a trajetória do
artista, em 144 páginas
ilustradas. Com textos crí
ticos de Paulo Gomes e
Norberto Stori, tem apre
sentação e organização
de Marisa Veeck. A expo
sição pode ser visitada de
terças a domingos das 10
às 19h até 28 de maio,
seguindo depois para
Brasília, Rio de Janeiro e
interior do Estado. O
Margs fica na Praça da
Alfândega, s/nQ.

