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Barro que Picasso tocou
Margs traz a Porto Alegre parte da produção 

cerâmica do maior artista plástico do século

lÁRi JONER/ZH

O marchand Jones Betgamin, gaúcho radicado no Rio, è o proprietário da 
maior parte das peças reunidas na mostra Cerâmicas de Picasso que o Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) apresenta a partir de hoje. 
Os pratos, vasos e potes produzidos entre os anos 50 e 70 no ateliê Madoura, 

em Vallauris, na França, são trabalhos originais. (Assim como nas gravuras, o 
artista produz uma matriz, multiplicada por um artesão segundo critérios muito 
precisos. As cerâmicas de Picasso tiveram tiragens de 20 até 200 exemplares.)

As peças reunidas no Margs valem entre US$ 5 mil e USS 50 mil cada 
(cerâmicas de maiores dimensões do artista chegam ao valor de USS 300 mil no 

mercado internacional). A exposição, que também inclui peças de 
colecionadores paulistas e cariocas, é a maior mostra de trabalhos de Picasso 

em Porto Alegre desde a apresentação da coleção de gravuras reunida pela 
Galeria Esphera no início dos anos 70 e antecede a promessa de salas 

dedicadas à fase cubista feita pela curadoria da 2“ Bienal Internacional do 
Mercosul, que será realizada no ano que vem.

Leia mais sobre as cerâmicas de Picasso na página 3
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SEGUNDO CADERNO SEXTA-FEIRA, II DE SETEMBRO DE 1998

A arte útil de um gênio
Com suas cerâmicas, Picasso valorizou a técnica e revelou uma cidade

I

N€?RTE^ # Apresentam:'OfVKliN íf 1:

O GRANDE NOME DA DANÇA DO CANADÁ

15 de setembro - 21hs 

Theatro São Pedro»

Ingressos na bilheteria ou no Shopping Iguatemi. 
Venda antecipada: 334.2020

Apoio:
Canadi>n
Airlines

Um evento:

CANADÁ
Coordenação e realização: Pare Arte - Produção local: Promova

Com quase 70 anos, Picasso aprendeu uma nova técnica, a cerâmica, e revigorou-a 

SANDRA SIMON

GRUPO

Prêmios:
SHELL
SHARP

MAMBEMBE

Quando descobriu a cerâmica, no ateliê dos ami- 
. , gos Suzanne e Georges Raimé, Picasso tinha 66

▼ allauns e uma cidadezinha de 22 mil habi- anos. Fascinado pela maleabilidade da argila, não 
tantes perto de Cannes, na França. Seria se limitou, como Matisse, a pintar sobre moldes 

W apenas um lugarzinho tranqüilo, com la- previamente realizados por um ceramista: apren- 
ranjeiras e mimosas cobrindo colinas não mais bo- deu a modelar e a trabalhar com pigmentos. Múlti- 
nitas que as do resto da Côte-d’Azur, não fosse Pi- pio, audacioso, livre, permitiu-se ser divertido e 
casso. A mais importante atração turística do lugar grave nos motivos desenhados sobre as peças que 
e uma capela romana com o teto decorado por um modelava: pintou cenas de touradas, naturczas- 
ímenso painel de Picasso intitulado A Guerra e a mortas e animais, mas também rostos c máscaras 
raz, um manifesto de indignação do artista contra sorridentes ou ehoramingantcs. 
a Guerra da Coréia. No Museu Municipal, a bela É impossível quantificar com precisão 0 número 
escadaria em estilo Renascença conduz a duas sa- de obras produzidas por Picasso Quantos dese- 
las consagradas às cerâmicas do mais ilustre mora- nhos e esboços? Quantas esculturas c objetos? 
dor da cidade. São alguns dos pratos, sousplats, Nem os estudiosos sabem ao certo. As 60 peças 
copos, vasos, gariafas, jarros e potes criados por que 0 Margs traz pela primeira vez a Porto Alegre 
Picasso nos sete anos em que passou os verões em são a ínfima parte de uma produção extensa, ina- 
La Galloise, a villa que comprou em 1947. Na barcável. É arte menor porque arte utilitária? Se 
epoca, a cerâmica era uma tradição local em deca- for, será a arte menor de ninguém menos que um 
dencia, mas 0 entusiasmo de Picasso pela nova dos gênios da época, o protagonista do “maior cs- 
tecnica revigorou Vallauris e deu à produção local forço de destruição e de criação de formas do 
um novo folego e um prestígio que persistem até so tempo”, nas palavras de André Malraux. 
hoje, culminando na consagrada Bienal Internacio
nal de Cerâmica Artística realizada na cidade.

ALIMENTOS

Apresentam

DIOGO VILELA
EMnos-

Evidentcmcnte, a mostra do Margs não tem o 
c , „ .. . . caráter de “interpelação da própria história da ar-
hm La Galloise, Picasso viveu com Françoise te” proporcionado pela reunião de obras conse- 

G1 ot e 0 pequeno Claude, e lá se tornou pai de guida na 23“ Bienal Internacional de São Paulo 
Paloma. La pintou a aguada sobre zinco de A há dois anos (a mesma bienal que promoveu o 
romba, celebrizada pelo poeta Louis Aragon co- deslocamento inédito de Gucrnica a São Paulo 

a pomba da paz” no cartaz do Congresso em sua segunda edição, em 1953). Mas uma par- 
Mundial pela Paz, realizado em Paris em 1949. te das obsessões do maior artista plástico deste 
La chegou a pioduzir cerca de 2 mil trabalhos, século está representada em forma de arte aplica- 
Uma replica da casa e da antiga perfumaria que da sobre suportes que receberam desde a gênese 
adquiriu e desdobrou em ateliês caóticos, repletos 0 toque do gênio, 
de materiais e quinquilharias que guardava para 
utilizar em futuras esculturas ou assemblages, são 
cenários de boa parte do filme Os Amores de Pi- 

(Surviving Picasso), uma biografia ideali
zada de Françoise Gilot por ela própria que ficou 
pouco tempo em cartaz em Porto Alegre, mas po
de ser vista em vídeo. (Françoise se considera a 
mais célebre mulher de Picasso - talvez depois 
de Fernande, Eva, Olga, Marie-Therèse, Dora,
Sylvette e Jacqueline.)

u

DE NIKOLAI GOGOL DIREÇÃO MARCUS ALVISI

Theatro São PedroO QL1E: exposição de 00 cerâmicas de Picasso,
produzidas entre os anos 50 e 70
ONDE: na ala direita da Pinacoteca do Margs
(Praça da Alfândega, s/n", fone 227-23/1)
QUANDO: abertura hoje às P)h. I isitaçào de
terças a domingos, das I0li às I7h, até II de
outubro
QUANTO: entrada fiança

10 a 13 de setembro 
quinta a sabado 21 h - domingo 18h

Ingressos no local
e Telentrega Opus (231 4247 das 9h às 19h de seg. a sex. somente Porto Alegre).
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ARTES PLÁSTICAS/ Margs abre hoje exposição ressaltando a pouco conhecida vertente ceramista do gênio espanhol
FOTOS PAUUNO MENEZES/ ESPECIAL GZMRSRejane Martins

Especial GZMRS

Pratos, panelas, vasos e [xrtes difi
cilmente são associados ao nome 
do gênio Pablo Picasso. Mas o 
mestre espanhol foi expoente tam
bém numa forma de expressão su
til mente desprezada nas artes plás
ticas: a cerâmica. Uma mostra dos 
objetos produzidos pelo artista es
panhol que revolucionou a arte do 
século 20 estará na ala direita da 
Pinacoteca do Margs a partir de ho
je até o dia 11 de outubro.
Os obras da exposição, cerca de 60, 
foram reunidas pelo marchand gaú
cho Jones Bergamin da Bolsa de 
Arte do Rio de Janeiro, estado 
onde está radicado desde o início 
dos anos 70. A maior parte das 
peças pertencem ao acervo da Bol
sa de Arte. Cerca de um terço dos 
objetos foi coletado por Bergamin 
junto a amigos colecionadores. 
Graças à dedicação do marchand, 
Poito Alegre tem a oportunidade 
de conferir o talento do mestre es
panhol celebrizado por obras como 
Les Demoiselles d 'Avigrion (1907), 
símbolo de sua fase cubista e Guer- 
nicti (1937), ícone da resistência ao 
fascismo.
A vertente ceramista de Pablo Pi
casso ganhou mais atenção a partir 
de 1980, quando foi organizada 
uma exposição no Museu de Aite 
Moderna de Nova York. No entan
to, o talento do mestre espanhol foi 
dirigido para a cerâmica já a partir 
de 1946. Formatos tradicionais co
mo o prato foram o ponto de parti
da para uma pesquisa que o levou a 
moldai- as mais variadas formas.
Na pequena cidade de Vallauris, 
próxima a Carmes, Picasso iniciou 
a produção de peças contando com 
oleiros da região. Mais de duas mil 
cerâmicas foram realizadas no ate- 
lier Poterie Madoura, de Suzanne e 
Georges Ramié.
A exposição organizada por 
Bergamin em Poito Alegre revela a 
versatilidade de Picasso na técnica.
Os elementos gráficos freqüentes 
em sua obra oictóricada estão nre-
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z Pinacoteca do Margs a partir de ho
je até o dia II de outubro.
Os obras da exposição, cerca de 60, 
foram reunidas pelo marchand gaú
cho Jones Bergamin da Bolsa de 
Aite do Rio de Janeiro, estado 
onde está radicado desde o início 
dos anos 70. A maior paite das 
peças pertencem ao acervo da Bol
sa de Arte. Cerca de um terço dos 
objetos foi coletado por Bergamin 
junto a amigos colecionadores. 
Graças à dedicação do marchand, 
Porto Alegre tem a oportunidade 
de conferir o talento do mestre es
panhol celebrizado por obras como 
LesDemoiseUes dÃvignon (1907), 
símbolo de sua fase cubista e Guer- 
nica (1937), ícone da resistência ao 
fascismo.
A vertente ceramista de Pablo Pi- 
casso ganhou mais atenção a partir 
de 1980, quando foi organizada 
uma exposição no Museu de Arte 
Moderna de Nova York. No entan
to, o talento do mestre espanhol foi 
dirigido para a cerâmica já a partir 
de 1946. Formatos tradicionais co
mo o prato foram o ponto de parti
da para uma pesquisa que o levou a 
moldar as mais variadas formas.
Na pequena cidade de Vallauris, 
próxima a Cannes, Picasso iniciou 
a produção de peças contando com 
oleiros da região. Mais de duas mil 
cerâmicas foram realizadas no ate- 
lier Poterie Madoura, de Suzanne e 
Georges Ramié.
A exposição organizada por 
Bergamin em Porto Alegre revela a 
versatilidade de Picasso na técnica.
Os elementos gráficos fneqüentes 
em sua obra pictóricada estão pre
sentes na decoração das peças. In
spirações colhidas da cerâmica 
ibérica primitiva e de manifestações 
populares se misturam com outros 
elementos recorrentes no legado do 
artista: faunos e centauros, o culto 
aos touros e touradas, os animais do 
campo, e a constância de cores 
fortes e sugestivas.
Mais prolífico artista do século, Pi
casso pintou, desenhou, gravou, 
modelou e esculpiu durante 80 de 
seus 92 anos. Produziu aproxi
madamente 45 mil obras entre pin
turas, desenhos, gravuras, escul
turas, objetos e cerâmicas. Apenas 
os chamados Picassos de Picasso, 
seu acervo particular, inventariado 
logo após sua morte, em 1973, 
contabilizava de 1.876 telas, 7.089 
desenhos, 1.355 esculturas e 2.880 
cerâmicas, além de 27.388 
gravuras. O acervo que chega a 
Porto Alegre é ínfimo, mas se con
stitui em manjar para os olhos e 
conhecimento da personalidade e 
talento do espanhol que fez da arte 
não apenas uma forma de ex
pressão e sim sua razão de viver.
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PICASSO - CERÂMICAS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli (Praça da Alfândega, i r -'

sln°)
Cerâmicas do artista plástico espanhol. 
Até 11 de outubro. De terças a 
domingos, das 10h às 17h.
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Formas de gênio
O Museu de Arte do Estado do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

esteve concorrido na noite de abertura da mostra das cerâmicas de 
Picasso, que tem curadoria de Renato Rosa. Luiza e Paulo Amaral 
recebiam para o vinho juntamente com o marchand Jones Bergamin 
e sua mulher, Paula Bergamin. Acertadamente, o serviço do coque
tel não incluiu bebidas na sala da mostra. O primeiro visitante foi o 
cirurgião Ivo Nesralla, que cumprimentou o diretor do museu pela 
mostra. O designer Cattani, Carlos Alberto Alberto Meyer, que esta 
em temporada no sul, Ubirajára Gilberto Felix e Suzana Chaves 
Barcellos foram algumas das presenças na abertura. Durante o do
mingo, a visitação atingiu número recorde para o museu.

Raquel Aguiar entre
as presenças no Margs
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Últimos dias para ver Picasso
Até o próximo domingo o público pode conferir com exclusividade 

a exposição de cerâmicas de Pablo Picasso (1881-1973), localizada na 
ala direita da Pinacoteca do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Pça. da Alfândega, s/n°). A mostra reúne parte da produção 
cerâmica do artista espanhol que revolucionou a arte do século XX.

São 60 peças, entre pratos, vasos e potes, produzidas entre os 
anos 50 e 70 e editadas pelo Atelier Madourá, França. Foi organizada

pelo marchand Jones Berga- 
min da Bolsa de Arte do Rio 
de Janeiro. A curadoria re
gional é de Renato Rosa. As 
peças são de colecionadores 
cariocas e paulistas.

Nascido em Málaga, 
Picasso lançou, junto com 
Braque, as bases do cubis
mo em 1907. É desta fase a 
obra “As Donzelas de Avig- 
non" (1907). Esteve associa
do a manifestos, movimentos 
e denúncias. O painel “Guer-

,__________ _______________  nica” (1937) foi símbolo da
Cerâmicas do artista espanhol no Margs resistência ao fascismo.
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SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1998

PICASSO SE DESPEDE DA CAPITAL
_FOTOS GENARO JONER/ZH

TX oje, amanhã e domingo Aberta dia 11 do mês cassado 
■TI sao os últimos dias para a exposição reúne peças de um 
conferir a mostra de 60 cerâmi- Picasso consagrado que de re
tes do RiT&ande^Ts TA' E6"*6’ 308 66 anos’ d“còbriu o

Segundo dados do Margs, com 
uma média, por baixo, de mil vi-

mostra, que valem entre US$ 5 e 
ys$ 50 mil cada. As cerâmicas

mskísíp23 aias, roí vista por 25 mil pes- vai para o Museu de Arte Leo-
- Evidentemente, essa grande C°a, PeLas‘com

procura se deve ao mito Picasso. abertura no p óximo áa 23 S 
Tivemos boa vis.tação de esco- lá até 1 • de novSXo com vL? 
Ias, também. Pode-se vir a qual- tação especial para escolas das 
quer hora aquie haverá um gru- 8h às lOh, e para público em ge 
po de alunos visitando Picasso - ral (inclusive nos Kis de Tema
doT^eT Amaral’ dlret°r IOh “ 18h’ in™terruPta"



Viagens & negócioS Página 5QUINTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 1998 — GAZETA MERCANTIL

PORTO ALEGRE

Renasce no Sul um grande Museu de Arte
Principal marco da cultura gaúcha é reformado, ganha salas climatizadas e detectores de fumaça, oferecendo segurança ao acervo

Fotos:Paulino Menezes

Ado Malagoli, com o objetivo de 
preservar e divulgar o patrimônio 
artístico do Estado, tem o principal 
acervo de artes visuais em solo 
gaúcho. Além da exposição perma
nente, que pode lançar mão de par
te de suas 2.150 obras e organizá- 
las numa área de 2 mil metros qua
drados, conta com uma programa
ção dinâmica de mostras temporá
rias, como as 60 peças da Cerâmica 
de Picasso. Além disso, conta com 
atividades de extensão, pesquisa e 
uma biblioteca especializada.

Em virtude da localização de 
Porto Alegre, no coração do Mer- 
cosul, o novo museu vai passar a 
se dedicar à arte latino-americana. 
A Associação de Amigos do 
Margs trabalha para arrecadar R$ 
4 milhões, com base na lei de in
ventivos à cultura, e iniciar com
pras de obras de artistas conheci
dos, como o mestre do construti- 
vismo uruguaio, Torres Garcia.

Destaques do acervo:
Mãe Morta — Segall, Lasar — 
Óleo sobre tela, 1940 
Colonas — Di Cavalcanti,
Emiliano — Óleo sobre tela, 1940 
O Menino do Papagaio —
Portinari, Cândido — Óleo sobre 
tela, 1954
Doctor Faust — Laurens, Jean Paul 
— Óleo sobre tela — Sem data 
A Emigrante — Grady, Luigi — 
Óleo sobre tela, 1887 
Têmpora Mutantur — Weingartner, 
Pedro — Óleo sobre tela, 1898 
Figura em Tensão — Camargo, 
Iberê — Óleo sobre tela, 1969 
Guerreiro — Stockinger, Francisco 
Há ainda obras em papel de 
mestres como Renoir, Pissarro, 
Millet, além de Guignard, Bonadei, 
Manabu Mabe, Malagoli e 
Gotuzzo, entre outros. ■

Janeiro em 1906. Ou as rosadas 
crianças de Juan Julio Geoffroy, 
do óleo “La Creche”, de 1899, e 
“La Petite Bonne”, do francês Jo- 
seph Bail, de 1896.

Há também obras dos principais 
artistas gaúchos, como “Figura em 
Tensão”, um óleo de 1969, de Ibe
rê Camargo; “Guerreiro”, escultu
ra em metal de Francisco Stockin
ger, ou “Mãe Carinhosa”, de Vasco 
Prado, mais conhecido por suas 
inspiradas esculturas de cavalos, 
em metal e terracota.

Tudo na velha construção foi re
cuperado: dos azulejos franceses às 
portas e esquadrias em madeiras 
nobres; das grades em ferro batido 
aos vitrais coloridos de cristal, pi
sos em mármore e ladrilho hidráu
lico. A reforma, iniciada em outu
bro de 1996, consumiu recursos de 
R$ 4,5 milhões (R$ 2,5 milhões do 
Ministério da Cultura e R$ 2 mi
lhões do governo estadual) e terá o 
ponto culminante na apresentação 
da nova logomarca e na programa
ção visual do museu.

Segundo o diretor, Pauto César 
Brasil do Amaral, hoje o Margs con
ta com equipamentos comparáveis 
aos dos melhores museus do mundo. 
“Temos temperatura e umidade con
troladas, detectores de fumaça e sis
temas de segurança em todos os can
tos do museu, aparatos capazes de 
atender qualquer exigência feita por 
organizadores de exposições tempo
rárias”, garante ele. Faz parte, en
fim, do seleto grupo de museus bra
sileiros aptos a receber grandes 
mostras de acordo com os padrões 
internacionais. Em breve, será inau
gurada uma cafeteria interna e um 
bistrô, com mesas espalhadas pelos 
jardins da Praça da Alfândega. 
Amaral sonha com a ocupação do 
terraço que fica entre os torreões 
do prédio do museu. A área propi
cia uma magnífica vista para o rio 
Guaíba e outros prédios históricos 
ao redor, como o Memorial do Rio 
Grande, a antiga alfândega, o por
to ou a monumental sede da Secre
taria da Fazenda.

O velho museu, inaugurado em 
1954 pelo artista e professor paulista

Mário de Santi
de Porto Alegre

limatizado com eficiên
cia técnica, o Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs), principal 
marco da cultura gaúcha, 

vive novos tempos. Sediada em Por
to Alegre, a instituição passa por 
momentos muito diferentes daque
les povoados por infiltrações, cu
pins, obras deterioradas, choques 
elétricos e mofo em profusão, espa
lhados pelo então descaracterizado 
prédio histórico, de 1913.

O Margs fica em frente à cente
nária Praça da Alfândega, no cha
mado “corredor cultural” da capi
tal gaúcha — uma área no centro 
que vai do Mercado Público até a 
velha Usina do Gasômetro, pas
sando pelo Memorial do Rio Gran
de, Museu de Comunicações Hi- 
pólito da Costa, Centro de Cultura 
Mário Quintana (Arte Contempo
rânea e Instituto de Artes Visuais) 
e Museu do Trabalho. Possui o 
maior e melhor acervo do Estado e 
realiza exposições temporárias de 
grandes artistas.

Um roteiro cultural pela capital 
gaúcha pode incluir todos os pontos 
do corredor, mas se não for possível, 
é indispensável uma visita ao 
Margs. No acervo permanente há 
obras em óleo sobre tela de artistas 
conhecidos, como as atarracadas 
“Colonas” de Di Cavalcanti, “O 
Menino do Papagaio”, de Cândido 
Portinari, ou a dramática “Mãe 
Morta”, de Lasar Segall. Podem 
ser apreciados ainda autores pouco 
conhecidos do grande público, mas 
com obras expressivas como “A 
Emigrante”. Trata-se de um óleo 
sobre tela, pintado em 1887 por 
Luigi Napoleone Grady. Retrata 
uma moça de olhar saudoso, apoia
da na amurada de um navio, alheia 
ao mar revolto encimado pelo ho
rizonte amarelo do final de tarde, 
que compõe o fundo do quadro.

O acervo também conta com o 
brilho da graciosa “Dama de Bran
co”, de Arthur Timótheo da Costa, 
um grande óleo pintado no Rio de

smviçoi
Tel: (051) 2272311 
Horário:
De terça a domingo — 10 às 17 hs 
Ingresso:
O ingresso custa R$ 3 (adulto). Para 
crianças e estudantes é gratuito.O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que possui o maior acervo de arte gaúcho, pode agora receber grandes mostras internacionais =

Mostra teve obras de Picasso
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Mostra teve obras de Picasso
Uma delas foi um um auto-retra
to, em traços econômicos, mas 
absolutamente fiéis à imagem do 
artista. Outra também era um re
trato, este de Jacqueline Roque, 
uma de suas musas. Bergamin 
chama a atenção também para 
dois enormes pratos redondos 
que estavam expostos, perten
centes à Florinda Bolkan, e para 
uma série de corujas, pássaro 
muito comum naquela região da 
França. As cabras, animal cria
do em larga escala nas monta
nhas pedregosas dos Alpes Ma
rítimos e da Provence, parecem 
ser as prediletas do organizador 
da exposição e estão presentes 
em várias peças de formatos e 
cores diversos. ■

conta Bergamin.
Foram expostas peças que 

representam paisagens, toura
das, figuras mitológicas, coru
jas, cabeças de cabras e até um 
auto-retrato. A cerâmica é tra
tada pelo artista de muitas for
mas diferentes. Às vezes utili
za o relevo, em outras apenas 
técnicas de pintura.

Apesar de ser uma parte 
muito pequena da expressiva 
coleção de 2.880 peças em 
cerâmica criadas por Picas
so, segundo Bergamin, cole
cionadores brasileiros con
tam com cerca de 10% da 
produção do artista.

“A mostra contou com algu
mas peças dignas de serem 
aprecidas”, afirma Bergamin.

exposição “Cerâmica de 
Picasso no Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul”, que ficou em car
taz até o último dia 11, 

reuniu 60 peças de oito coleciona
dores brasileiros, entre eles Florin
da Bolkan, Roberto Magalhães e o 
organizador da mostra, o presiden
te da Bolsa de Arte do Rio de Ja
neiro, Jones Bergamin.

As cerâmicas (pratos panelas, va
sos e potes), foram produzidas pelo 
artista entre as décadas de 50 e 70, 
na pequena vila francesa de Vallau- 
ris, próxima a Cannes, com o apoio 
do casal George e Suzanne Ramié, 
proprietários da Poterie Madoura.

Foi lá que Picasso se refugiou 
ainda em 1947, “fugindo das vá
rias mulheres que teve pela vida”,

lü
(M.S.) Entre as obras que participaram da exposição, vasos produzidos entre os anos 50 e 70 (à esquerda) e peças decorativas (à direita)
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Investir em turismo na Bahia é uma proposta tão irrecusável 
quanto fazer turismo na Bahia. Afinal,o fluxo turístico da Bahia 
é um dos que mais crescem em todo o País, o que não é nenhuma 
surpresa se considerarmos o total de investimentos realizados 
nessa área pelo Governo do Estado. Mais de um bilhão de dólares 
investidos em obras que visam incrementar ainda mais a infra- 
estrutura dos principais pólos turísticos do Estado. Além disso, 
quem investe em turismo na Bahia pode ter a certeza de que a 
natureza está sendo preservada. É que o Governo da Bahia criou 
asAPAS, Áreas de Proteção Ambiental, que têm como objetivo a 
proteção das belezas naturais através da ocupação controlada 
dos principais pólos turísticos do Estado, preservando, assim, o 
meio ambiente e, consequentemente, o seu investimento. Uma 
série de incentivos também ajudarão você a viabilizar o seu projeto, 
como o Pró-Bahia, o Pró-turismo - o Programa Nacional de 
Financiamento ao Turismo -, o Proatur/FNE e programas para a 
formação de joint-ventures entre a sua empresa e empresas 
estrangeiras. Tudo isso para que o empresário também seja muito 
bem recebido na Bahia. Invista na Bahia, lòcê vai descobrir que, além 
da Terra da Felicidade, a Bahia também é a terra dos bons negócios
Para maiores informações: Codetur - Coordenação 
de Desenvolvimento do Turismo - Av. Taneredo Neves, 
n° 776, 4o andar - Ed. Anexo ao Desenbanco, Pituba. GOVERNO 
CEP 41823-900. Salvador-BA Tel.: (071) 341-1829. DA BAHIA 
Fax: (071) 341-0270. E-mail: erieo@set.gov.ba.br. secrft^dacuitura
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O professor e artista plástico Ado MalagoliMargs: ambiente imponente de rara beleza ©

Com a palavra, o 

fundador do Margs ©©

do Malagoli, o professor nino. Eu era uma criança de cinco 
e artista plástico que anos e morava em uma fazenda no 
idealizou o Margs na dé- interior de São Paulo. Eu e meu ir- 
cada de 50, por ele mes- mão estávamos de noite em casa

quando trouxeram o corpo de meu 
“A dor é a única verdade que o pai. Ele tinha sido assassinado du- 

homem arrancou da provação da vi- rante uma desavença com um antigo 
da. A alegria não faz ninguém feliz, empregado. Esse drama nunca me 
é apenas um relâmpago. O homem saiu da cabeça... 
só é feliz quando pratica a caridade, 
o amor ao próximo. E pela dor que a 
gente sente que está vivo.

' Mas eu não invento sofrimento.
Ele existe. Perdi meu pai muito me-

©

mo:
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Depois foi a luta de mamãe para 
sustentar os filhos, o mais velho 
com apenas 15 anos. Ela se dedicou 
a nós de uma maneira total.” ■ ©

(1984)
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