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ARTISTAS : neste final do segundo milênio da era cristã, 

temos diante dos olhos o espetáculo de um mundo moldado pelo horaera. 

E os brilhos, as cores e as formas dessa realidade nos atingem 

o impacto de uma incrível aceleração do desenvolvimento de inusita

dos mecanismos de promoção tanto da vida quanto da morte.

De uma forma ou de outra, a arte de nosso tempo, como não 

poderia deixar de ser, expressa esse contexto; contudo, considera - 

mos oportuno, neste momento, oropor uma refle-xão conjunta sobre 

dores e as cores que nos cercam. Uma reflexão sobre as imagens de u 

ma realidade que se impõe tanto como fertilizadora de sonhos e 

esperanças, como geradora dos mais sombrios pesadelos.

Para isso, o Instituto Estadual de Artes Visuais e o Mu - 

de Arte do Rio Grande do Sul reuniram alguns dos mais significa 

tivos artistas do Estado, propondo-lhes o tema ÚLTIMO DECÊNIO:DORES

Como nunca,

cora

ALPHONSUSALICE BRUEGGEMANNALFREDO NICOLAIEWSKY
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as
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EDSON FLAVIODANÜBIO GONÇALVES

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA - FERNANDO BRENTANO - GAUDÊNCIO

CARLOS WLADIMIRSKY de

IBERÊ CAMARGO JADERIRINEU GARCIAFIDELIS
seu

LEOLENIR DE MIRANDAJAQUELINE JONERSIQUEIRA

LUIZLIA MENNA BARRETOLEOPOLDO PLENTZFUHRO E CORES.

Integramo-nos, dessa maneira, a uma das mais caras tradi

ções do movimento artístico sulino em que o encontro, o debate e 

acão coletiva oara enfrentar a realidade têm sido uma constante que 

sempre caracterizou a atitude de nossos artistas. 0 resultado: 

exposição densa e vibrante como costuma ser a arte gerada entre nõs; 

uma exposição que, antes de tudo, se coloca como uma tomada de po - 

sição e um apelo à reflexão sobre a condição humana.
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