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iGalerias e museus gaúchos abrem espaço para fotos
uas exposições, em cartaz a par- exibir esculturas de Xico Stockinger e te- 

I tir de hoje, e uma promessa, feita las de Siron Franco - abre espaço para a
___  na última sexta, reafirmam que a fotografia. As imagens serão comerciali-
fotografia é uma arte da estatura da pintu- zadas como se fossem gravuras. Terão ti
ra, da escultura e do desenho. Galerias e ragens de apenas três ou cinco exempla- 
museus internacionais já sabem disso há res cada uma, e devem ser numeradas e 
muito tempo, mas em Porto Alegre as assinadas pelo autor, o porto-alegrense

Fernando Schmitt, 29 anos. No total, são

D i

coisas só agora começam a mudar.
O novo curador-geral da Bienal do 35 fotos em preto-e-branco, realizadas e 

Mercosul, Fábio Magalhães, anunciou processadas com alto apuro técnico. Re- 
que vai dedicar uma área especial da me- produzem o charme e a sedução das ruas 
gaexposição para a fotografia, entre outu- da capital francesa e reafirmam que Pa- 
bro e novembro de 1999, em Porto Ale- ris é muito mais do que a atual capital 
gre. Ao comentar os rumos que pretende mundial do futebol, 
dar à mostra, Magalhães citou os nomes O maior museu de arte do Estado tam- 
de Sebastião Salgado, Mário Cravo Neto bém abre suas portas para a fotografia. O 
e Luiz Carlos Felizardo como fotógrafos Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
de “expressão artística”. O curador não Ado Malagoli, o Margs, inaugura hoje, 
antecipou outros nomes, mas prometeu nas suas Salas Negras, a exposição 
apresentar trabalhos de sete grandes fotó- Guardiões do Céu, de Miguel Soares. E 
grafos, um de cada país participante da

I

_________|__^ ^ um conjunto de ampliações com 50 por
bienal:’ Brasil’ Argentina, Uruguai, Para- 50 centímetros, com imagens de gárgu- 

mi, ume, uuiivm c las, bustos, monumentos e outras figuras
Na mesma linha, a Bolsa de Arte de que ornamentam antigos prédios de Ro- 

Porto Alegre inaugura hoje a exposição ma, Lisboa, Florença, Friburgo e Porto 
Paris. É uma das raras vezes em que a Alegre. A série faz parte de uma trilogia, 
galeria - talvez a mais importante galeria em que o artista já mostrou paisagens 
comercial de Porto Alegre, acostumada a desérticas e detalhes de tumbas.

guai, Chile, Bolívia e Colômbia.

O QUE: Paris, exposição de fotografias de Fernando Schmitt 
QUANDO: de hoje a 11 de julho, de segundas a sextas, das lOhSOmin 
às 19h. Aos sábados, das JOh às 13h. Abertura, hoje, às 19h 
ONDE: na galeria Bolsa de Arte (Quintino Bocaiuva, 1115)

O QUE: Guardiões do Céu, exposição de fotografias de Miguel Soares 
QUANDO: de hoje a 26 de julho, de terças a domingos, das lOh às 17h 
ONDE: no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça 
da Alfândega, s/n°) “Bonjour, Monsieur”: fotografia de Fernando Schmitt está na exposição “Paris"
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EXPOSIÇÃO

O céu ao alcance dos olhos
Solidão, desalento e finitu- 

de. Foi na tentiva de captar es
tas sensações que o fotógrafo 
gaúcho Miguel Soares resol
veu se dedicar a uma série de 
mostras nos últimos anos. A 
primeira delas foi Viagem ao 
Deserto das Ilusões, através da 
qual conseguiu captar a bele
za que existe nas áreas desér- 
ticas do Rio Grande do Sul; na 
sequência, Miguel percorreu 
vários cemitérios de Porto Ale
gre para registrar detalhes da 
arte que adorna os túmulos e 
sepulcros, reunidas na exposi
ção Maledictum.

Hoje, ele completa sua tri
logia inaugurando a mostra 
Guardiões do Céu. Desta vez, 
o fotógrafo se aproximou da
quelas figuras que estão longe 
até mesmo dos olhares.mais 
atentos: os personagens esque
cidos em cima dos prédios his
tóricos, como gárgulas, bustos 
e esculturas. Com sua lente ob
jetiva, o fotógrafo buscou es
tas figuras desconhecidas em Fotografia do detalhe de um prédio em Porto Alegre 
cidades como Roma, Lisboa,
Florença e Porto Alegre. A Museu de Arte do Rio Grande fotografias ampliadas em 
partir de hoje, elas podem ser do Sul (Margs) num “plano 50X50. A mostra fica em car- 
vistas nas Salas Negras do normal de visão”, através de taz até o dia 26 de julho.
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Fotos de Miguel Soares no Margs
0 fotógrafo e artista plástico Mi- Negras do Margs (Praça da Alfãnde- 

guel Soares abre hoje a exposição de ga, s/n°). Esta mostra completa a 
fotos “Guardiões do Céu” nas Salas trilogia de imagens de Miguel Soares

em tomo de temas como soli
dão, desalento, exclusão e íini- 
tude. presentes nas exposições 
anteriores “Viagem ao deserto 
das ilusões” (1993) e “Maledic- 
tum” (1994). O fotógrafo enfoca 
tanto figuras presentes em pré
dios de Porto Alegre, como bus
tos e cenas sacras de constru
ções antigas, castelos e cate
drais das cidades de Roma, Lis
boa, Florença e Friburgo. A arte 
de Miguel Soares resgata “as 
imagens esquecidas” ou longín
quas do alto de prédios e que fi
cam distantes do olhar desaten
to de quem passa embaixo. A 

Mostra de fotos ‘Guardiões do Céu’ abre hoje exposição fica até 26 de julho.
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Miguel Soares deixa transparecer a formação de artista 

plástico em suas fotografias, expostas a partir do final da 
tarde de hoje no Margs. Guardiões do Céu, com fotos de 
gárgulas e de outras figuras do alto de prédios, encerra a 
trilogia iniciada pelo fotógrafo com os desertos do Rio 
Grande do Sul e a arte das sepulturas. Em agosto, as fo
tos percorrem salas em outros Estados, com boas chan
ces, inclusive, de irem parar num CD-ROM.
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MIGUEL SOARES
Sa/as A/egras do Margs (Praça da 
Alfândega, sln°).
Exposição de Miguel Soares, 
intitulada Guardiões do Céu com 
fotos de gárgulas, bustos e cenas 
sacras presentes na arquitetura de 
catedrais, palácios e construções 
antigas de Roma, Lisboa,
Florença, Friburgo e Porto Alegre. 
Visitação de terças a domingos, 
das 10h às 17h. Até 26 de julho.
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EXPOSIÇÃO — 0 fotógrafo Mi- I 
guel Soares segue com a mos
tra “Guardiões do Céu” nas 
Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°), de terça a 
domingo, das lOh às 17h, até 
o próximo dia 26. Esse traba
lho (foto ao lado) completa a 
trilogia em tomo de temas co
mo a solidão, desalento e ex- 
clusão. O conjunto de lotos de I í1!^® 
50cm x 50cm registra r 
esquecidas em prédios, figu
ras distantes do olhar desa
tento das pessoas em geral.
Sâo imagens que estão pre
sentes na arquitetura de cons
truções antigas de cidades co
mo Roma, Lisboa, Florença 
Friburgo e Porto Alegre.
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EXPOSIÇÕES
ARTE GRAFICA — Cartazes do Estúdio
de Arte Mendell & Oberer de Munique, de 
Pierre Mendell. Na Usina do Gasômetro 
(Pres. João Goulart, 551). Até 30 de julho. 
ZOLA AMARO — Fotos e jornais de épo
ca. No Theatro São Pedro (Praça da Ma
triz, s/n9), até o próximo dia 26. 
GUARDIÕES DO CEUI — Fotos de Mi- 
guei Soares, salas Regras do Margs 
(Pça. da Alfândega, s/n9), até 26 de julho. 
O BARATILHO DE JÚLIO ABRE SEU 
LIVRO — Museu Júlio de Castilhos (Du
que de Caxias, 1231), até 2 de agosto. 
PINTURA — De Ronaldo Kamal. No Cai
xeiros Viajantes (Dona Laura,646). 
REALIDADE NÃO VIRTUAL — Pinturas 
de Eugênia Margarida. Na Fundatec 
(Cristiano Fischer. 2018), até amanhã.


