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Daniel Senise expõe 

no MARGS Divulgação

II m pouco antes de participar da 24a 
Bienal de São Paulo, Daniel 
Senise apresenta no MARGS uma 
exposição com quinze grandes 

telas produzidas na última década. Será a 
primeira vez que o público de Porto 

Alegre terá um 
contato direto com o 
carioca, um dos 
artistas brasileiros 
mais importantes e 
com currículo 
internacional. A 
mostra abre no dia 14 
de outubro e marca 15 
anos de pintura de 

Senise. Na mesma noite, ele lança o livro 
de sua autoria Ela que não está. 
Professor da Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage (RJ), Senise constrói o seu 
discurso a partir de imagens do 
cotidiano, de ilustrações populares ou da 
história da arte. O artista fala da 
passagem do tempo, de ação e 
contemplação e do conflito entre 
memória e realidade. Para ele, a técnica 
está a serviço da harmonia e não de um 
tratado conceituai.
Senise formou-se em Engenharia, 
trabalhou como artista gráfico e

0 artista carioca 

é um dos principais 

• nomes à arte 

brasileira
Obra do artista (1985)

planejava uma carreira no mercado de 
negócios. Foi a partir das aulas no 
Parque Lage que tornou-se um dos 
artistas mais prestigiados da chamada 
geração 80. Mantém um ateliê em 
Nova Iorque e, só nesse ano, fez duas 
individuais em Belo Horizonte e Nova 
Iorque e expôs suas obras em coletivas 
na Coréia, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Berlim. A mostra individual do 
MARGS, com obras de particulares, 
pode ser vista até 15 de novembro, 
seguindo depois para Curitiba, onde 
será mostrada no Museu Metropolitano 
de Arte.
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Daniel Senise inaugura individual no Margs na próxima quarta-feira, 
mostrando 15 telas criadas nos anos 90, no estilo figurativo-abstrato. Na 

mesma oportunidade será lançado livro monográfico sobre a obra de 
Senise, intitulado Ela que não está. Sua agenda inclui ainda um encontro 
com artistas e estudantes de arte no Atelier Livre, às 14h30, onde falará

sobre arte contemporânea.
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SEGUNDO CADERNO

Visita do artista
O pintor Daniel Senise, considerado um 

dos nomes mais importantes da produção 
artística contemporânea, está chegando 
para a abertura de sua mostra no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Mala- 
goli (Margs). O vernissage será dia 14 
com a primeira apresentação de um con
junto de 15 telas de grandes tamanhos, 
produzidas na última década, que perten- 

coleções particulares. Sônia Mitiko 
e Justo Werlang homenageiam o pintor 
amanha, com drinques e jantar em sua 
morada.

cem a
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Margs expõe Senise
Para ele, a pintura é a mediadora entre homem e natureza

Mais do que a pintura, ou significados. A indagação do mostrando 15 grandes telas 
além da pintura, o trabalho de artista seria sobre quais as produzidas nesta década. 
Daniel Senise fala da imagem possibilidades da representa- 
e suas implicações em um ção bidimensional nos dias 
mundo onde seu uso exausti- atuais. Senise inaugura indi-

A pintura é o território onde 
as especulações do artista se 
desenvolvem. A partir daí, seu 

vo esgota as possibilidades de vidual no Margs, às 19h30, projeto é resgatar o princípio
perene da pintura como medi
adora entre o homem e a natu
reza, sob uma ótica contempo
rânea que inclui todas as con
quistas do período moderno. O 
uso de materiais estranhos à 
idéia tradicional de pintura é o 
indício mais evidente das re
flexões em questão, pois com 
eles a tela, apesar de organizar 
um território virtual, mantém 
suas qualidades físicas.

Nascido no Rio de Janeiro, 
em 1955, Daniel Senise surge 
na arte brasileira nos anos 80 e 
hoje mantém ateliê em Nova 
Iorque. Já participou de diver
sas bienais internacionais, ad
ministrando uma agenda inten
sa de individuais no País e ex
terior. Na abertura da mostra
em Porto Alegre, o artista lan
ça o livro Ela que não está, 
editado por Cosac & Naify, 
uma versão revista e ampliada 
do catálogo Daniel Senise: The 
Enlightening Gaze, Museo de 
Arte Contemporâneo de Non- 
terrey, México, 1994.

A exposição pode ser visita
da até 15 de novembro, de ter
ças a domingos das 10 às 17h.

Ênfase sobre exaustão da imagem num mundo visual Na Praça da Alfândega, s/n9.


