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Observações :

Anti-solos de Gaudêncio Fidelis - Sala Pedro Weingart 
Exposição de esculturas de ferro tubular pintado com sistemas de 
encaixe e dobras e desenhos de pastel oleoso sobre papel. Até 24/

ner.

07.
:

!
:
i

I



:Jornal:
“

;Pâ-glma:..
k*a\mto:;A^\ v—Valete

^KX&o

1 V [
JORNAL DA AAMARGS

ANTI-SOLOS DE GAUDENCIO FIDEUS
*§Gaudêncio Fidelis está 

expondo seus desenhos e esculturas 

recentes, executadas nos últimos dois 

anos, na Sala Pedro Weingàrtner do 

MARGS. A exposição, intitulada 

“Anti-solos”, é composta por 

esculturas de ferro tubular pintado, 

de pequenas dimensões, com sistemas 

de encaixes e dobras e por desenhos 

em pastel oleoso sobre papel.

Em pequeno porte, as 

esculturas foram produzidas para 

serem dispostas rentes ao chão, com 

ênfase às direções espaciais. 

Constituindo-se em formas 

estruturalmente abertas em todos os 

sentidos, o resultado é que estas 

imprimem uma idéia de 

continuidade das partes do espaço. É 

como se cada trabalho fosse parte de

s dos expoentes da arte feitaum.R

g
£ Rio Grande do Sul e tem uma forte 

influência dos mestres Carlos Fajardo 

e Iole de Freitas no seu trabalho. Foi 

diretor do Instituto Estadual de Artes 

Visuais do Rio Grande do Sul e do 

Museu de Arte Contemporânea do 

Estado, membro do Conselho 

Consultivo do MARGS, além de ter 

exercido outras atividades na área. 

Suas obras estão espalhadas por 

diversos acervos institucionais,
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como

no Museu de Arte Contemporânea 

do Paraná, na Fundação Nacional 

de Arte (RJ), no Museu de Arte

Contemporânea do Rio Grande do 

Sul e Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, além de outros. Esta exposição 

pode ser vista até 24 de julho, de

um todo e constituísse uma obra só. desenhos enfatizam estas mesmas 

questões exclusivamente sobre a 

perspectiva do plano.

O artista destaca-se como

Tal resultado é ocasionado a partir 

do efeito virtual das linhas que 

determinam estas direções. Os terças a domingos, das lOh às 19h.
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Gaudêncio, a partir da superfície
0 Museu de Arte do Rio Grande pel oleoso sobre papel, 

do Sul (Praça da Alfândega) abre ho- Todas as esculturas têm uma ca-
je mostra "Anti-Solos de Gaudêncio racteristica especial: foram produ- 
Fidelis", com desenhos 
e esculturas recentes do 
artista plástico gaúcho, 
todos executados no pe
ríodo entre 1993e 1994.
A mostra se compõe de 
esculturas em ferro tu
bular pintado, de pe
quenas dimensões, com 
sistemas de encaixes e 
dobras, com uma ênfa
se sobre as direções es
paciais. Os desenhos da 
mostra, seguindo o 
mesmo tema exelusiva- 
mente sobre a perspec-__
tiva do plano, sâo empa- Escultura em ferro tubular às 19 horas.

zidas para serem dispos
tas rente ao chão, ape
sar de sua escala de pe
queno porte, produzin
do uma espécie de dila- 
tação do espaço em tor
no de si.

Esta nova exposição 
do Mus&i de Arte fica
aberta à visitação do 
grande público até o pró
ximo dia 24 de julho na 
Sala Pedro Weingartner. 
O horário de visitas vai 
de terças-feiras a do
mingos, sempre das 10
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□ O artista plástico gaúcho Gaudêncio Fidelis 
apresenta a partir de hoje a exposição Anti-solos, 
na Sala Pedro Weingartner, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°). 
A mostra reúne seis desenhos em pastel oleoso 
sobre papel e nove esculturas em ferro tubular 
pintado. São peças de pequenas dimensões, com 
sistemas de encaixes e dobras. Ex-diretor do Insti
tuto Estadual de Artes Visuais, o artista pretende 
lidar com problemas de espaço. “E como se cada 
trabalho fosse parte de um todo e constituísse 
uma obra só”, descreve.
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★ Começa hoje na Sala Pedro Wein- 
gàrtner, no Margs, a exposição Anti-so
los, de Gatidêncio Fidelis, com escultu
ras e desenhos recentes do artista.
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GAUDÊNÇIO FIDELIS
%a^T°rdoMargs,praça
Desenhos e pinturas em Anti-Solos. De 
terça a domingo, das 1 Oh às 19h.
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GAUDÊNCIO FIDEUS - Artista apresenta 
esculturas e desenhos. Na Sala Pedro 
Weingãrtner do Margs (Praça da Alfânde
ga). De terças a domingos.
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GAUDÊNCIO FIDELIS
Sala Pedro Weingãrtner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Desenhos e pinturas em Anti-Solos. De 
terça a domingo, das lOh às 19h. Até 24 
de julho.
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GAUDÊNCIO FIDELIS
%%M™SnerdoMarss,Praça
Desenhos e pinturas em Anti-Solos De 
terça a domingo, das lOh às 19h Até 24 
de julho.
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ANTI-SOLOS — Desenhos e esculturas de 
Gaudêncio Fidelis. No Margs. Até 24 de julho.
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GAUDÊNCIO FIDELIS
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Desenhos e pinturas em Anti-Solos. De 
terça a domingo, das lOh às 19h. Até 24 
de julho. I


