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PINTURASA mostra que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli tem o prazer 
de apresentar é mais que 
uma simples exposição. É o 
marco inicial de um traba

lho de caráter abrangente, num programa do 
Governo da Frente Popular que valorizará as 
Artes Visuais na sua essência e profundidade, 
situando o artista e sua obra como elos funda
mentais entre a sociedade e a cultura.
Além de tornarmos ao público as obras sim
plesmente visíveis, esperamos que as expo
sições sejam, também, momentos de reflexão e 
debate, através de seminários, palestras, cur
sos e outras atividades a partir da arte que 
nossas salas estarão abrigando. Queremos 
abandonar a velha atitude contemplativa, que
remos abrir à discussão o que é meramente 
visto, queremos estimular nossos visitantes à 
participação, à produção de sua própria cultura. 
Neste momento, em que o mundo parece 
estar se distanciando aceleradamente dos 
valores humanísticos, temos a oportunidade 
rara de poder mostrar parte da significativa 
trajetória de Siron Franco, um artista brasi
leiro visceralmente engajado no resgate da
queles valores, e cujas obras lançam, através 
de sua instigante e personalíssima estética, 
uma nova luz sobre tão agudas questões éti
cas da arte e da vida contemporâneas.

DE 18 DE MAIO 

A 04 DE JULHO
1999

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
ADO MALAGOLI

PRAÇA DA ALFÂNDEGA, S/N? - CENTRO 
PORTO ALEGRE - RS 

CEP 090010-000 
TEL: (051)227-2311

Horário de visitação: 
de terças a domingos, das 1 Oh às 1 9h
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0 que vi pela TV - Canal 01
Terra, resina, ouro, radiografia e óleo sobre tela

300 x 200cm / 1998
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