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Waltercio usa livros para fazer 
livros. Inspira-se na história da arte e a 
transforma em poesia plástica, 
compondo objetos capazes de provocar 
a reflexão. Trata-se de um artista

Crítica do Milagre

Livro realizado em 1999.
O texto "Crítica do Milagre” 
impresso em todas as 300 folhas, 
atravessa o volume do livro. 
Tiragem de 10 exemplares 
numerados e assinados pelo 
artista.

CRÍTICA DO Mll.AGRE
contemporâneo, conectado às tramas 
do cotidiano. Assim, o trabalho de 
Waltercio se torna pleno de significados, 
utilizando objetos de conhecimento 
comum que tomam valores estéticos. O 
corpo da obra é rico em paradoxos 
evidenciados pelo equilíbrio de peso, 
densidade e transparência dos materiais 
que utiliza.
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Em mais de 30 anos de carreira, 
o artista carioca reúne uma trajetória 
significativa pelo Brasil e exterior, onde 
se destacam participações nas Bienais 
de Veneza, Havana, São Paulo e na 
Documenta de Kassel, na Alemanha.

A mostra Livros abre o 
calendário de exposições temporárias 
de 2002 no MARGS com uma seleção de 
28 livros-objeto editados em tiragens 
limitadas de fino acabamento e rica em 
delicadeza. Após o encerramento, o 
conjunto de trabalhos segue para a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
onde ficará exposto. Essa é a 
concretização de uma política de 
intercâmbio cultural estabelecida pela 
Secretaria de Estado da Cultura do Rio 
Grande do Sul, que aproxima o MARGS 
de grandes instituições culturais como a 
Pinacoteca do Estado.

Livro Carbono

Livro realizado em 1981.
As páginas alternadas de carbono e 
papel mata-borrão, dois materiais 
"duplicadores”, produzem 
modificações continuamente com o 
passar do tempo e o manuseio. 
Tiragem de 3 exemplares datados e 
assinados pelo artista.

%
f*.

ns

■ ■ ■

3 .4- f
-r >' ;

• ■ -. ■ •

r\:-A
‘ •' '-4-
* - • V.*i: ^ -. *-.* «* -r*».

I

% RG SM
■mê,l*n.-\



MUSEU DE ARTE 
DO RiO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI

Praça da Alfândega, S/N°
Centro - Porto Alegre - RS 

CEP 090010-000 - TEL (051 (3227.2311 
www.margs.com.br

VISITAÇÃO:
terça a domingo, das 1 Oh às 19h

Patrocínio:

GABINETE
DEAfíTE
RAQUEL
ARNAUD DE ARTEGABINETE

Apoio

#
'gZh? APLAUSO MIOLOV

lOUftOCPMãl
CARGAS

TINTAS ATIVAf KillinG A SERVIÇO DA CIDADE

Realização

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
Estado da Participação Popular 

Secretaria da Cultura

http://www.margs.com.br

