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>3 ( O Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul Ado Malagoli vai contar, a 
partir da semana que vem, com uma 
importante obra em seu acervo. Tra
ta-se da escultura em bronze Modelo 
em Repouso, de Vasco Prado.

Pouco antes de sua morte, em de
zembro passado, 0 artista escolheu 
esta peça como uma obra representa
tiva de sua trajetória para permane
cer no acervo do Margs. Realizada

£

em 1988, foi a última peça de gran
des dimensões executada no antigo 
Ateliê da Pedra Redonda.

Modelo em Repouso foi doado ao 
Margs por uma importante cadeia de 
lojas gaúcha.
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Panorama Não perca - Os violonistas Gaspar Paz e Vi
nícius Corrêa apresentam o espetáculo Som e 
Sentido: Poesia e Violão a partir das 22h no Café 
Concerto Majestic (Andradas, 736). Apostando 
no requinte melódico e poético da MPB, os dois 
músicos fazem releituras de Tom Jobim, Djavan, 
Edu Lobo e outros.Terça-feira, 26 de janeiro de 1999 NQ 138 Ano 66

: MUSEU ADO MA LAGO LI

Vasco Prado enriquece 

acervo do Margs
Peça do escultor falecido em dezembro será doada ao museu

v

Escultura Modelo em Repouso será doada por Lojas Renner, hoje às 19h

Modelo em Repouso - escul- nidade de doação da peça Mo- gaúcho, não só por sua longa tra- 
tura em bronze de Vasco Prado delo em Repouso estarão pre- jetória no circuito nacional,
- será doada oficialmente pelas sentes o governador Olívio como por várias obras que ocu- 
Lojas Renner ao Museu de Arte Dutra, secretário de Cultura Pi- pam espaços públicos no Esta- De João Fahrion, retrato de Maria José Cardoso 
do Rio Grande do Sul Ado 11a Vares, diretor das Lojas Ren- do. Nos últimos anos, ele traba- 
Malagoli (Margs), às 19h. A ner, José Galló, e diretor do lhava em seu ateliê no Morro 
peça será entregue na Pinaco- Margs, Fábio Coutinho.

Vasco Prado foi um dos artis-
Revisitando a coleçãoSão Caetano, onde criava sen

suais imagens de mulheres ou Por ocasião da entrega da margo. Na Sala Pedro Wein- 
escultura de Vasco Prado ao gàrtner, serão expostas gravu- 
Margs, todas as salas e galeri- ras de Vasco Prado, integran- 
as do museu serão abertas, exi- tes do álbum D. Quixote. 
bindo uma seleção especial do 
acervo de arte brasileira e ga- gaúcha, com pinturas de Gotu- 
úcha, com obras de Di Cavai- zzo, Fahrion, Brueggemann, 
canti, Lasar Segall, Iberê Ca- Malagoli e Ângelo Guido. A 
margo, Cândido Portinari e arte gaúcha contemporânea será 
Pedro Weingãrtner, entre ou- exposta na Galeria Ado Mala- 
tros. Estas obras, todas elas goli, com pinturas de Tomase- 
integrantes do acervo perma- lli, Lambrecht, Milton Kurtz e 
nente do Margs, ficarão expos- Britto Velho. As pinturas hiper- 
tas até março próximo

O acervo permanente esta- poderão ser vistas na Galeria II. 
rá em exposição nas várias de
pendências do museu, come- ras em metal nas Salas Ne- 
çando pelas Pinacotecas, onde gras, com peças de François 
haverá pinturas brasileiras de Millet, Edouard Manet, Cami- 
Lasar Segall, Heitor dos Pra- le Pissarro, RenoireTarsilado 
zeres, Di Cavalcanti, Portina- Amaral. Visitação de terças a

teca Central do Museu, tendo 
sido a última escultura de gran- tas mais conhecidos do público míticas figuras de cavalos, 
des dimensões (45cm x 51 cm 
x 85cm) criada em 88 por Vas
co Prado, no antigo Ateliê da 
Pedra Redonda. Pouco antes de

A Galeria I vai abrigar a arte

falecer, em dezembro último, o 
artista escolheu Modelo em 
Repouso como uma obra repre
sentativa de sua trajetória para 
integrar o acervo do Margs.

Até o momento, o Museu de 
Arte Ado Malagoli possui nove 
esculturas, três desenhos e nove 
gravuras de Vasco Prado, além 
do álbum de serigrafiasD. Qui
xote, que estará em exposição 
na Sala Pedro Weingãrtner. A 
última exposição de Vasco Pra
do (24/11/98 a 24/1/99), foi re
alizada no Margs com o patro
cínio das Lojas Renner. À sole- Paisagem de Ângelo Guido integra o acervo permanente ri, Manabu Mabe e Iberê Ca- domingos das 10 às 17h.

realistas de Pedro Weingãrtner

Finalmente, haverá gravu-
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Escultura do Vasco Prado será doada ao Margs
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

receberá hoje a escultura em bronze “Modelo em Repou
so", de Vasco Prado, falecido em dezembro do ano passa
do. A doação, proporcionada pelas Lojas Renner, será em 
cerimônia a ser realizada às 19h, na Pinacoteca Central 
do Margs, e contará com a presença do governador Olívio 
Dutra, do secretário de Estado da Cultura, Luiz Pilla Va
res, do diretor superintendente das Lojas Renner, José 
Galló, e do diretor do Margs, Fábio Coutinho.

Pouco antes de falecer, Vasco Prado escolheu “Modelo 
em Repouso" como uma obra representativa de sua tra
jetória para permanecer no acervo do Margs. Realizada 
em 1988, foi a última peça de grandes dimensões execu
tada no antigo Atelier da Pedra Redonda. Até então, o 
acervo do Margs possuía nove esculturas, três desenhos, 
nove gravuras e um álbum de serigrafias do artista. Obra ‘Modelo em Repouso’ fará parte do acervo do museu



Jornal: .2jtóU^...4í.JKkPfts. 

Data: ....ijp.../...qa.... /..a.9^
Págira .. J?.?„ .é-O^àsüfs-A^-íi 

.......................Assunte:

I J ■M

4 partir de hoje, o acmw do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli está maior e melhor. As Lojas Renner compraram uma 

escultura em bronze de Vasco Prado e vão doar a peça, às 19h desta 
terça-feira, para a coleção do Margs. O governador Olívio Dutra e o 

secretário estadual de Cultura, Luiz Paulo dePilla Vares, devem 
acompanhar a cerimônia. A escultura, de 1988, se chama 

Modelo em Repouso. Foi a última peça de grandes dimensões 
que Vasco Prado fez no célebre ateliê da Pedra Redonda. O 

artista, um dos mais benquistos e reverenciados do Rio 
Grande do Sul, morreu em dezembro do ano passado, aos 

84 anos. Até hoje o Margs possuía apenas nove 
esculturas, três desenhos,

nove gravuras e um
álbum de serigrafias

de Vasco.
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