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R exposição com' que nos brindo Thierry Rios troz o um tempo o 

obondono do olhar e o curiosidade aguçada do fotógrafo na busca 

do objeto escolhido. Rqui são as bicicletas, estes veículos desejados 

desde o infância, sonhados no adolescência e usados como meio de 

transporte até a mais avançada idade, talvez o mais útil de que se 

tenha tido notícia. Qual de nós deixou um dia de deslocar-se numa 

bicicleta ? Diz-se, até, na linguagem popular, quando se quer explicar 

a alguém que é fácil aprender algo, que tal é tão simples quanto 

andar de bicicleta, e que depois a gente nunca mais esquece. Thierry 

empreendeu uma excursão Ultramar na pesquisa deste tema cujo 

resultado são as fotografias da mostra que ora se apresenta nas 

Salas Negras do museu. Foi na Bélgica, na França e na Holanda, 
principalmente, que o fotógrafo foi buscar a vertente de suo 

pesquisa, aparentemente à disposição do olhar, gratuita na 

paisagem urbana, dada a proliferação de bicicletas naqueles países 

cujos capitais apresentam características planas. (Entretanto, o 

resultado que aqui está reproduzido neste catálogo não é 

propriamente o fruto rígido de um exercício de composição - primeira 

regra de uma boa fotografia -, mas o reflexo da memória lúdica de 

Thierry, quem sabe a recuperação da lembrança infantil daquele 

objeto de desejo, só agora conquistado e escolhido como tema de 

sua exposição.
Estocolmo, Suécia - 1999

Paulo César Brasil do Amaral 
MARGS ADO MAIAGOU 

Dirator
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Provovalmanta o mGio da transporto pGssool mois popular do 

planata, torna-sa protagonista dosto mostro, com os imogons 

captados polo olhar axpGriantG g otGnto dG ThiGrrp.
Suo busco polo inusitado não rospoita frontairos, tampo g astaçõas, 
trazando rasultodos GxtramamantG bam rasolvidos,

nanhum arroubo da modornismo,
com

anquadramontos pracisos som 
lavando o aspactodor à davonaios sobra situaçõas corriquairos a às
passoos anônimos o qua alos partancam.
Suas fotografias formam um mundo à porta, silancioso, sutil, curioso a 

principolmanta nostálgico nastas franéticos dias atuais.

Saulo Kainuma 

Fotógrafo

Tà lá no Gênasis: o primairo coisa qua Daus faz foi saporor o luz dos 

sombras. Foi fácil. Brincodairo da criança. £ gostou do qua viu.
Tampos dapois, não sai sa foi no época am qua os primairos 

humanos pintaram os cavamos am lascaux, no época da Laonordo a 

Michalongalo am Floranço ou pouco antas da Cortiar-Brasson 

comprar suo primairo Laico. Mas am olgum momanto Gla dacidiu 

ascolhar algumas passoos a ansiná-los o brincaram da saporor luzas 

a sombras. Thiarrçi é um dastas ascolhidos.
Gsta trobolho com os biciclatos é uma gronda oportunidoda poro nos 

daliciormos com astos brincodairos. Sõo nuoncas por vazas dalicodos 

por vazas datarminodos qua nos fozam too bam oo olhar.
Parabéns oo mau amigo por ascolhar asta tamo a parabéns o todos 

qua gostam da biciclato. Só por gostaram da bicidato.

: vou

Antuérpia, Bélgica - 1994

FalipaDumont
Fotógrafo
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jhierrp Rios é engenheiro do formação, com umo atividade 

profissional dedicado o área portuário do Estado, mos através do 

suo máquina fotográfico se revelo um ser humano sensível, capaz de 

ter um outro olhar sobre o cotidiano, os pessoas e o natureza.
Rs imogens retratados refletem umo pessoa, um artista dotodo de 

capacidade de ver o vido de formo mais prazeroso, mudando 

os paradigmas vivenciados no dia-a-dia.
Ao expressar seu dom, ele satisfaz a necessidade de seus 

semelhantes. A necessidade de que todos temos de contemplar o 

belo, de apreciar as manifestações e sensações humanas, a 

necessidade de se emocionar diante do poder criativo do homem. 
Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu, mas só quem é 

perspicaz e possui talento consegue registrar esse brilho. C isso 

Thierrp consegue expressar!
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli cumpre papel 
fundamental na divulgação dos talentos gaúchos com esto 

exposição.

Simone Flores Monteiro
Coordenadora do Sistema Gstadual de Museus da Secretaria de 

Gstado da Cultura do Rio Grande do Sul
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Nordwiik Holanda - 1992
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Por qu0 bicicletas?
Recentemente fui perguntado sobre um grande invento do humanidade. 
Sem precisar pensar muito, respondí: a bicicleta. R pessoa me guestionou 

imediatamente, 'por que a bicicleta ao meio de tantos inventos
mais sofisticados? Por vários razões, mostecnológicomente 

especialmente por uma: nestes tempos em que somos obrigados^a
diáriomente, que outro invento monteve-se tõo 

onos? Mais do que isso, com tonto
incorporar coisos novos 

otuol oo longo dos últimos cem 
chorme? Rliás, como dirio Giuseppe Posto, vencedor do 1 ° Volta Cidística
de Milão em 1885, "elas são mais sedutoras que muitos mulheres". Pode ir

certomente elos sõo
í

mospouco de exagero no expressão, 
fantásticos.
um

fotografar bicicletas há quose vinte onos. Gerolmente em
dúvidos, elos soo trotados

Comecei o
viagens, especiolmente à Guropa, onde sem

respeito digno de umo roinho. Basta olhormos os ciclovios que lhe 

dedicados. No Holondo, por exemplo, podemos cruzor o pois
é diferente. No Chino e em outros poises 

econômicos, elos sõo indispensáveis,

com o
soo
pedalando. No Bélgico, nõo 

asiáticos, certomente por razões
igualmente adorados. <Em todos os lugares, no entanto, um fato em 

Glas sõo capazes de criar belos cenários, sejam sozinhas ou em
cuidadosamente estacionadas ou

mos
comum.
gronde quontidode, sejom 
abandonadas o próprio sorte. Rlgumos inclusive nõo dispensam seu 

dono oo lodo, outros quose esquecidos, tortos e mol cuidodos, mos

sempre bicicletas.
Rs fotos mostrados neste catálogo sõo um pouco do minho homenagem 

máquino tõo especiol. No suo gronde moiorio sõo bicicletas
' voi um pouco de

Rio Gronde, Brasil - 2000

o esso
ontigos, nõo gue eu sejo contra os novos, mos oi 
nostolgio. Gspeciolmente se forem pretos, quodro arredondado, guidon 

cromodo e freio-contra. Rh, essos sõo lindos. Lembram o minho, que . -no

próximo ono completo 40 onos.

Thierro Rios
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"Gas são mais sedutoras que 

muitos mulheres."
Giuseppe Posta - Vencedor do 1° volto cidístico de Milão em 1885.

Antuérpia, Bélgica - 1992
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Barcelona, Aspanha - 2002

Los Angeles, USA - 2001
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Poris, Fronço - 2004
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Li0r, Bélgica - 1991
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Rveiro, Portugal - 2000
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louvoin, Bélgica - 1992

Rv0iro, Portugal 2000

Roma, Itália - 2002
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Paris, França - 2004
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Copenhagen, Dinamarca - 1992

Rntuérpia, Bélgica - 1992

Porto Rlagra, Brasil - 2004
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Amsterdom, Holanda - 2003

Ghant, Bélgica - 198ó
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Genebra, Suiça - 2002
Londres, Inglaterra - 1985
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Paris, França - 2004
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Paris, França - 2004

Utracht - Holanda - 1992

2928



1

r

c

j

f

l 8rugg0s, Bélgica -1991Bstocolmo, Suécia - 1999

i

4

3130



Poris, França - 1991

Rntuérpia, Bélgica - 1992
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flvGiro, Portugal - 2000

Omstordom, Holanda - 2003

Paris, França - 2004
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Kokonhof, Holanda - 1992
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