


Paisagem urbana - casarios

Espaço, 
arquitetura, 
imaginário da cidade, 
casarios, fachadas, 
ruinas, decadência, 
mistério, solidão, 
tempo decorrido.
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“Creio que até meus casarios são humanos. As casas 
sofrem como um ser humano.” (1985)

Tragédia e sacralidade
Drama, sagrado, 
espetáculo, alegoria 
narrativa, circo, 
arlequim, pierrô, 
palhaço, bailarina, 
acrobata, patetismo, 
tristeza, ironia.

“É pela dor que a gente sente que está vivo. Mas eu 
não invento sofrimento. Ele existe.” (1984)

“Quando pu
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"Procuro o requinte técnico.” (1986)
“Não pertenço nem à vanguarda nem ao clássico. 
Em pintura, sou eclético.” (1976)

Agendamento de visitações: Núcleo de Ação Educativa 
do MARGS, fone: (051) 3221 3545 das 9 às 19h 
extensão.margs@terra.com.br

mailto:o.margs@terra.com.br


O Projeto Educacional oferece a escolas, professores e alunos o acesso 
aos valores e conteúdos desta obra e seu contexto histórico. Este projeto 
segue parâmetros construtivistas e realiza atividades lúdico-educativas no 
ambiente expositivo.

Para motivar a realização destas atividades, apresentamos abaixo os temas da 
exposição, com uma imagem referencial, palavras-chave e uma citação do artista, 
facilitando a compreensão da exposição e sua aplicação curricular interdisciplinar.
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TRADIÇÃO E MODERNIDADE
*BAo comemorar seu cinqüentenário, o MARGS apresenta 

esta exposição homenageando seu idealizador e primeiro diretor, Ado Malagoli
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Natureza Mortau Retrato e Figura Humana
Identidade, 
personalidade 
sagrado,

" profano, 
sofrimento, 

olia.

Natureza, frutas, 
sabores e aromas, 
panos, mesa, 
janela,
ambientes interno 
e externo, 
lampião.

“Creio que até meus casarios são humanos. As casas 
sofrem como um ser humano.” (1985)cd Tragédia e sacralidadeu Drama, sagrado,

espetáculo, alegoria,
narrativa, circo,
arlequim, pierrô,
palhaço, bailarina,
acrobata, patetismo,
tristeza, ironia.

“É pela dor que a gente sente que está vivo. Mas eu 
não invento sofrimento. Ele existe.” (1984)
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“No fundo de tudo está o homem.” (1984)
“Pintar não é simplesmente fazer um quadro, 
mas saber o significado das formas.” (1978)Ado Malagoli

Araraquara, SP, 1906 - Porto Alegre, RS, 1994
Paisagem

Representações 
do corpo 
corpo feminino, 
pureza, 
nostalgia, 
sensualidade 
erotismo, 
anatomia.

“Eu adoro a forma pura. dentro da sua 
expressão de beleza e então não preciso 
ser erótico. Não existe arte erótica: 
existe o artista erótico.” (1985)

Após uma trajetória de aprendizado em São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos 
Ado Malagoli radicou-se em Porto Alegre, onde desenvolveu diversas atividades no campo 
da cultura e da arte. Professor de pintura do Instituto de Artes da UFRGS de 1952 a 1976, 
renovou o ensino e formou gerações de artistas. Gestor e promotor cultural, impulsionou 
as artes, sobretudo com a criação do MARGS, em 1954.

Sua obra revela um trabalho de busca da competência técnica, conciliando as tradições 
da História da Arte com os recursos expressivos da modernidade. Em sua intensa produção 
pictórica, destacam-se os temas apresentados nesta exposição: retrato e figura humana; 
o nu; natureza morta; paisagem; casarios; tragédia e sacralidade, além de experiências 
temáticas e formais diversificadas.

Apresentando um perfil abrangente da produção plástica de Malagoli, este evento 
visa a rememorar seu importante papel na comunidade cultural sul-rio-grandense e a 
destacar sua relevância na História da Arte Brasileira.

VariaEspaço, 
luminosidade, 
céu, água, 
vegetação, 
meio ambiente.
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“As minhas paisagens são místicas. É 
tremenda solidão... Eu sinto ai que há alguém 
me ditando certas coisas. Alguém que talvez 
não exista - que exista apenas dentro da 
minha sensibilidade.” (1978)
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Oi “Procuro o requinte técnico.” (1986)
“Não pertenço nem à vanguarda nem ao clássico. 
Em pintura, sou eclético.” (1976)S-H
Agendamento de visitações: Núcleo de Ação Educativa 
do MARGS, fone: (051) 3221 3545 das 9 às 19h 
extensão.margs@terra.com.br

Questões formais: Tradição - modernismo - estrutura - curvas - diagonais 
- luz teatralizada - sombreado - planos de cor - jogos de planos - texturas

mailto:o.margs@terra.com.br


De 28 de julho a 19 de setembro de 2004, 
terças a domingos, das 10 às 19h.
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Praça da Alfândega, s/n° - Centro 
90010-150 - Porto Alegre - RS 
Fone: (051) 3227 2311 - Fax: (051) 3221 2646 
email: museu.margs@terra.com.br 
www.margs.org.br
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