
CONSELHO DE DEoENVIMENTO CULTURAL DO ESTAjO DO RIO GRANDE 

MUSEU DD ARTE DO RIO GJV.NDD DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUl-IEKTAÇlO D PESçUJSA
DO SUL

&
Iã
I

V ^ I ^ r cí—<a . A~ i -wo

FroiaoçSo : M

* •

&£>o Jí-{0l\o-®^oI »'S “5^1 C*Local

1J2 de peças :

--

<ã/ °l/liJHy <& 21Período i a

Observações :

:
O

»

•-•.'DL

■ W



á«imi:

i
UkUA. s

r^rCLÀ~fl^\S-t&o 1

II
Pinturas de Alfredo Aquino em exposição no Margs, um universo particular quase beirando o abstrato

A face anônima da multidão
Do mesmo modo que os vestígios hu

manos desapareceram de Hiroshima
O texto pictórico de Aquino implica de, . mostras coletivas no Salon

Namsald sn atTí . . 6 uma especie de código, sem signos Jegí- D'Automne/94 (Paris), Le Salon 94 -
- gasakl 50 ™s atras. °s traços fisio- veis ou traduzidos em literatura. “E um Société des Artistes Français e Espace 

manàs°S deSaparecera™ ^guras hu- texto da PróPria pintura - explica o artista Eiffei Branly/Paris, todas em 94 Expôs

Ei™~ ^sseksss:
A,í 4 A muitlda0 nao tem !osto ■ do a abstração. Em algumas telas, há pe- Pinacoteca do Estado de São Paulo Man-
na Saía AdoTala^oll do Z™** ** ’ reqUãdroS ^ rePetem fraêmen- lé™ na rede, no Universo On Line (Fo-

g i d M gS' . tosdacenapnneipal.ouabremctoque lha de São Paulo), o projeto Difusão 
Sao 15 telas em oleo e seis guaches, funcionam como detalhes fotográficos 

mostrando o trabalho atual do artista e
seu modo particular de ver a manifesta- a j * •
ção pictórica como atividade cultural. Nascido no Rio Grande do Sul, Alfre- Margs até 9 de agol^comvTsuTçãl de 
Para Aquino, a pintura deve significar do Aquino radicou-se em São Paulo no terças a domingos, das 10 às 17h A cx- 
comunicaçao entre o pintor e os obser- início dos anos 70, onde já realizou uma posição antecipa 
vadores e, caso isto nao ocorra, resultará série de exposições individuais, Como as 
em frustração dos verdadeiros fins da do Museu de Arte de São Paulo. Entre as 
pintura e da arte em si. Trata-se de uma mostras internacionais, cabe destacar as 
reflexão em contraponto à afirmação da- do Espace Cuturel Jorge Amado, Embai- 
daísta, de que a pintura teria morrido lá xada do Brasil e Galerie L’Hotel 13 
pelos anos 30 ou 40.

Animae, que divulga artistas consagra
dos e novos valores no circuito artístico.Entre o real e o virtual

um grande painel sobre 
linguagem pictórica que o artista exibirá 
brevemente no Centro Cultural de Gar- 
ches em Paris, em Rennes e Marselha. As 
pinturas podem também ser conferidas na

z1ftnc/n . . _ . . Internet, pelo endereço www2.uol.com.br/
(l y TVParis). O artista participou também animae/artistas/aquino
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Aquino é destaque no Margs
O pintor gaúcho Alfredo Aquino apresenta seus trabalhos mais re

centes a partir de hoje, às 19h, até o dia 9 de agosto, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°). O horário de visitação é sempre de terça a domin
go das lOh às 17h. São 30 telas em óleo de diversos tamanhos e seis 
guaches sobre papel, em que o artista reflete sobre a pintura como co
municação e manifestação cultural. Para ele, pintar é produzir um tex
to pictórico, uma linguagem própria feita de cor, textura, transparência, 
entre outros elementos. O artista busca aprofundar-se nos valores par
ticulares dessa arte, afastando-se de significados simbólicos, referen
ciais ou literários. Com isso, pretende comunicar-se através de seu tra
balho apenas de forma direta e simples.

O trabalho em exposição no Margs seguirá para o Centro Cultural 
de Garches (arredores de Paris), Rennes e Marselha. Seu trabalho pode 
ser conferido na Internet pelo endereço www2.oul.combr/animae. An
teriormente, Aquino realizou uma série de exposições individuais em 
São Paulo e tem exposto regularmente na França. O escritor Ignácio de 
Loyola Brandão assina o texto de apresentação do álbum de cartões 

Mostra marca a volta do artista a Porto Alegre postais Alfredo Aquino (1995), com as pinturas do artista.
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aquino de volta
Museu de Arte do Rio Grande do 

V-r Sul Ado Malagoli, o Margs, inaugu
ra hoje, às 19h, uma exposição de pintu
ras de Alfredo Aquino. Gaúcho radicado 
em Sao Paulo desde os anos 70, o artista 
de 45 anos apresenta 30 telas a óleo e seis 
guaches sobre papel. A mostra segue de
pois para três cidades francesas: Garches, 
nos arredores de Paris, Rennes e Marse
lha. No Margs (Praça da Alfândega, s/n°) 
fica ate 9 de agosto, de terças a domin
gos, das lOh às 17h.

Aquino faz uma pintura na fronteira en
tre o figurativo e o abstrato. Os persona
gens humanos têm rosto, mas sem expres
são. Segundo o próprio Aquino, sua arte : 
busca distância de significados simbóli
cos, referenciais e literários. Pintar, acre
dita, e produzir uma nova linguagem, feita 
de cor, textura e transparência.
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ALFREDO AQUI NO
Sa/a Ac/o Malagoli do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°), às 19h. 
Abertura da exposição do artista. 
Visitação de terças a sextas, das 
10 às 17h. Até 9 de agosto.


