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o dia 27 de julho, faz 39 anos que o 

paulista Ado Malagoli assinou o 

decreto de fundação do Museu de 

Arte do Rio Qrande do Sul. Tempo da primeiras 

Bienais de projeção internacional em São Paulo 

e das discussões entre o figurativismo 

abstracionismo, o MARQS surgia na Porto 

Alegre do Clube de Qravura e dos artistas da 

editora Çlobo. A Biblioteca Pública, o Museu 

Júlio de Castilhos e o Theatro São Pedro já 

tinham suas sedes definidas, enquanto o 

MARQS mantínha-se em locais provisórios. 
Isso não impediu que em 55, na Casa das 

Molduras, a exposição de arte brasileira

N contemporânea esboçasse o perfil do jovem 

museu que escapou do rótulo de Belas Artes 

como defendiam alguns. A compra da tela "O 

Menino do Papagaio" dePortinari, para o acervo, 
causou polêmica na capital, mas a exposição 

individual do artista foi suficiente para atrair 

vários ônibus lotados do interior.

conquistou sua sede definitiva em 1974, na 

Praça da Alfândega. Hoje o museu abriga o 

maior acervo de arte do estado, cerca de 1.600 

obras representativas da história da arte no Rio 

Qrande do Sul, além de nomes nacionais e 

estrangeiros. Com uma agenda sistemática de 

exposições, o museu empenha-se em atividades 

de extensão, pesquisa e na política depreservação 

do patrimônio histórico, inclusive de seu próprio 

prédio concebido pelo arquiteto Theo 

Wiederspahn em 1913. Como escreveu Luís 

Fernando Veríssimo, para quem olha o 

MARQS da praça, "é um lugar onde você passa 

e pensa: preciso entrar aí um dia".

e o

Malagoli não queria um simples 

receptáculo de obras de arte. Queria um museu 

dinâmico. Ele mesmo costumava dar 

conferências na frente dos quadros, formando 

um público ainda incipiente. Do foyer do São 

Pedro a outro local alternativo, o MARQS só

MARGS 39 ANOS
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EDITORIAL PROJETO AQUISIÇÃO A programação musical de aniversário 
do MARGS começa no domingo, dia 
25, com um concerto da Sociedade de 
Música e Orquestra de Câmara - 
Somúsica - sob a regência de Nicolau 
Richter e Luís Alberto Buchholz. A 
apresentação começa às 17 horas, com 
entrada franca, na Pinacoteca do 
MARGS.Na segunda-feira, dia 26, a 
soprano Vera Campos e o pianista 

Tales Autran de Morais interpretam obras de Schumann, 
Mozart, Mignone, Lehar, V. Henrique, F. ObradorfePuccini. 
O recital começa às 19h.

C—>O Margs chega aos 39 anos, dando mostras de vigor 
na construção de seu perfil democrático. Nesse 
aniversário, recebe, com honras, quatro telas de 
primeiro diretor, o pintor Ado Malagoli, e 
homenageia colaboradores amigos 
Helena Maya D’Avila e a empresa ENCOL, aliada 
firme na recuperação do belo torreão de três andares, 
símbolo da arquitetura da Porto Alegre do início do 
século. Às vésperas dos 40 anos, o museu exibe sua 
versatilidade: propõe o debate através de 
seminário de direito autoral, abre quatro 
exposições, transforma-se em ateliê coletivo com a

Carlos Pasquetti 
chamou “Sonho 
de Vienna” para 
esse desenho em 
técnica mista, com 
pastel, pigmento, 
madeira e pano. A 
obra de 1989 faz 
parte da coleção 
adquirida pela 
Associação dos 
Amigos
MARGS neste 
ano. Pasquetti, 
mestre
Instituto de Artes 
de Chicago, dirige 
o Instituto de 
Artes da UFRGS. 

Seu nome surge, com destaque, nas artes visuais na década de 
70. Nessa época, inaugurou, junto com outros artistas, o 
ESPAÇO NO, responsável por uma série de trabalhos 
alternativos na área. Para o crítico Aldo Obino, Pasquetti é 
da geração da plasticidade visual múltipla. Ele experimentou 
o filme, a fotografia, o espaço tridimensional, sempre tendo 
o desenho como fio condutor.

seu

como a artista

Na terça, 27 de julho, quando o 
MARGS completa 39 anos de atividades, é a vez do 
chansonnier Richard Emunds apresentar seu repertório de 
música francesa, após a cerimônia de doações das telas de Ado 
Malagoli e da entrega das medalhas para a empresa ENCOL 
e para a artista Helena Maya D’Avila. A Academia de Dança 
Chemale apresenta o espetáculo “Variações”, com direção de 
Denise Chemale Berger na quarta, dia 28, às 18 horas. Todas 
as apresentações tem entrada franca na Pinacoteca do museu 
da Praça da Alfândega.

um
donovas

presença dos artistas, traz a música para a Pinacoteca 
e mostra a produção arquitetônica do estado

pelo
*, em

nível de Bienal. Na busca de uma permanente revisão I
a

crítica, o MARGS está aberto aos artistas e à £
comunidade como um todo para avaliar e aprimorar 

papel histórico de instituição voltada para a O Coral MARGS e a Sociedade de 
Música e Orquestra de Câmara - 
Somúsica - preparam um programa 
especial para o último sábado de j ulho, 
dia 31, marcando os 39 anos do 
museu. No programa, “Come, ye sons 
of art” de Henry Pourcel, 
solistas Ângela Diel e Vera Campos. A 
regência é de Luís Alberto Buchholz e

Coralseu

promoção da qualidade artística.

José Albano Volkmer 
Diretor do MARGS

com os

NicolauRichter. Entrada franca.

II BIENAL DE ARQUITETURA • RS
No sábado, dia 24, entre às 15 e 17h, 
cerca de 70 artistas devem transformar 
o MARGS num grande ateliê coletivo. 
Sob a coordenação de MiltonCouto, 
os artistas vão criar no museu, numa 
convivência mais íntima com as 
possibilidades visuais do espaço físico. 
O grupo especial de dança da Escola 

e o grupo de Ilse Simon vão fazer interferências no 
terraço e no prédio, unindo dança e artes visuais. No ano 
passado, esse encontro de artistas foi um sucesso durante a 
semana de aniversário. As obras produzidas na época vão a 
leilão no dia 31, às 15h, na Pinacoteca. A renda será em

Em 1991, quando, em conjunto com o MARGS, 
lançamos a I Bienal de Arquitetura do Rio Grande do Sul, 
pretendíamos atender a uma
arquitetos gaúchos que era a retomada das exposições públicas 
de sua produção arquitetônica. Fizemos questão, naquela 
ocasião, que esta pretendida exposição transcendesse o circuito 
usualmente utilizado para eventos desse tipo. Via de regra, 
eles estavam se concentrando 
nas revistas das faculdades e das 
entidades de classe dos 
arquitetos, atingindo assim um 
público restrito. As exposições 
eram feitas por arquitetos e 
dirigidas a arquitetos e 
estudantes de arquitetura.

A escolha - bem sucedida 
- do MARGS do qual contamos 
com o pleno apoio de sua equipe 
dirigida pelo arquiteto José 
Albano Volkmer, tinha 
objetivos bem concretos: levar 
para o centro da cidade, para o 
meio do público em geral (e não 
mais de especialistas) e dentro 
de um edifício cheio de

positivamente à proposta da I Bienal. Estatísticas publicadas 
no jornal Zero Hora apontavam a I Bienal como fator de 
notável incremento no número de visitantes do MARGS.

Naquela ocasião, havíamos afirmado que a realização 
das futuras Bienais gaúchas de arquitetura era, mais que um 
compromisso, uma obrigação das futuras gestões do IAB/RS. 
Este compromisso estava selado, muito mais que com os 

arquitetos, com a própria comu
nidade gaúcha, e se concretiza, agora, 
com a abertura da II Bienal, na 
gestão de Sônia Mascarello no IAB/ 
RS e José Albano Volkmer no 
MARGS. Também é importante 
ressaltar que o exemplo do Rio 
Grande do Sul fortificou em outras 
paragens. O LAB de Pernambuco 
realizou sua Bienal de Arquitetura e 
o IAB/ Nacional resolveu reativar as

constante reivindicação dos

Gutierrez

VI

benefício do MARGS.\*
%Ms An O MARGS e o Sindicato dos Artistas 

Plásticos do Rio Grande do Sul 
\ Promovern>nos dias 21 e 22 de julho, 

sM um seminário de direito autoral com 
os professores Bruno Mammes e Ivan 
Martins. A proposta é discutir as leis 

v^/ Ui SOS 9ue delimitam os diretos dos artistas e 
— produtores intelectuais para a proteção

e circulação da obra de arte. Na pauta, 
temas como autoria, registro, direitos patrimoniais e morais 
do autor, infrações, sanções penais e civis, direito de seqüência 
do artista plástica, entre outros aspectos. Os encontros 
começam às 19h30min, no auditório do museu. Inscrições 
no núcleo de extensão do MARGS ou pelos telefones 227- 
2311 e221-8456, ramal 30. Taxadoseminário:Cr$300 mil.

i
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Bienais de Arquitetura Brasileira, 
realizadas

Kn

em conjunto com a 
Fundação Bienal de São Paulo. Hoje 
podemos afirmar que este evento já 
está devidamente inserido no

M calendário cultural gaúcho que sua 
continuidade histórica sempre 
motivará as pessoas, como as que 
hoje lideram o LAB/RS e o MARGS 
para levá-las para frente.

significados para a arquitetura e 
para a comunidade, o resultado 
do trabalho dos arquitetos. 
Pretendíamos que outras 
pessoas, mesmo os leigos na 
profissão, tomassem conhe
cimento da ampla gama de 
possibilidades de atuação do 
arquiteto.

Ivan Mizoguchi A Associação Rio-grandense de Artes 
ASÍOCIACÂO Plásticas Francisco Lisboa promove, 

0Í DE ARTES de 9 a 29 de agosto, no MARGS, o seu 
tíjf PLApTIÇAS 16° Salão de Artes Plásticas. As 
Wj FRANCoCD inscrições podem ser feitas até o dia 21 

ámià LI SB O A, de julho, no núcleo de acervo e

Arquiteto, ex-presidente do LAB-RS

II Bienal de Arquitetura RS
Exposição de trabalhos de arquitetos 
gaúchos nas áreas de edificação, plane
jamento urbano, paisagismo,urbanismo, 
desenho do objeto, comunicação visual, 

patrimônio histórico e arquitetura de interiores. Além da mostra, 
haverá palestras, comunicações e grupos de trabalho. A mostra pode 
ser vista na Pinacoteca e Salas Negras, de Io a 25 de julho.

Pretendíamos saber da 
reação do público frente à uma 
exposição deste tipo. Pretendíamos saber se o público 
freqüentador do MARGS, voltado às artes plásticas, se 
mobilizaria pelo interesse e curiosidade na arquitetura. Todas 
as nossas expectativas foram alcançadas. Os arquitetos gaúchos 
- da capital e do interior - e o público em geral responderam

exposições do museu. Os trabalhos 
individuais ou coletivos podem ser em pintura, escultura, 
gravura, desenho, cerâmica, arte têxtil, fotografia, instalação, 
objeto, performance e vídeo artístico. A seleção é aberta a 
todos os artistas interessados. O prêmio máximo, oferecido 
pela Rever, é uma viagem/bolsa de estudos de um mês em 
Florença, Italia, no The Art Institute Os Florence - Lorenzo 
de Mediei.Wilson Cavalcanti, litografia, 1992. Foto: Ilka Portes

Receba o jornal da AAmargs 
em casa e ganhe 10% de 
desconto na Arte loja, cursos e . 
programas desenvolvidos
pelo museu. Basta ser um dos I Nome___
sócios da Associação dos 
Amigos do Margs. Preencha o | Endereço 
cupom e entregue na sala da 
AAmargs.A taxa do 2o 
quadrimestre de 93 (mai, jun, 
jul, ago) é Cr$220 mil.

EXPEDIENTE PresidenteLuís Alberto Buchholz Vice- 
Presidente Luís Garcez Conselho Editorial José Albano Volkmer
• Milka Levacov • Naira Vasconcellos • Nilde Prado • Paulo Gomes 
Jornalista Responsável Gessi Oliveira MTB-7536 Edição Cida 
Golin Colaboradores Vera Reis Pinto • José Luiz do Amaral • Ivan 
Mizoguchi Programação Visual e Diagramação Ana Cláudia 
Gruszynski Impressão Zero Hora Distribuição Gratuita Tiragem 
5 mil exemplares Cartas para Aamargs Praça da Alfândega, s/n 
90010-150 Porto Alegre RS • Fones (051) 221 8456 e 227 2311
• Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são 
colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma remuneração. 
A responsabilidade dos artigos é exclusiva de seus autores
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ADO MALAGOLI
A partir deste mês, o MARGS 

não terá apenas a pintura “O Gato 
Preto” e um desenho de Ado Malagoli 
no seu acervo. A esposa Ruth 
Malagoli, companheira em 45 anos 
de casamento, representará o artista 
ao doar quatro óleos de Malagoli 
para o patrimônio do museu. São 
telas com as temáticas constantes do 
pintor: figuras humanas, paisagens, 
ruínas. A tela “Retrato de Ruth”, 
óleo de 1948, ficará em usufruto da 
colecionadora. A cerimônia de 
doação será o ponto alto da 
programação de aniversário, no dia 
27 de julho. As obras estarão 
centro da Pinacoteca. Numa 
entrevista, concedida à Teniza 
Spinelli em 1984, o primeiro diretor 
do museu lembra os primeiros passos 
da instituição, as aquisições e as 
estratégias que nortearam o MARGS 
por Ado Malagoli.

"O primeiro artista adquirido foi (...) Vasco 
Prado, que considero um artista de âmbito 
nacional, embora prefira morar aqui. (...) Se 
não me engano, Weingàrtner foi o segundo. 
Adquiri, em seguida, Alice Soares, 
Brueggemann, Hofitetter, Fahrion, (...), 
Ângelo Guido, Corona, Castaneda. ”

“Fui fazendo um assentamento para a visão 
de um catálogo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Não digo arte gaúcha, que 
seria específico, mas arte do Rio Grande do 
Sul. Mais tarde, com o movimento cultural 
crescente, surgiu uma geração mais 
avançada, de novos artistas que também

incorporei ao acervo. Todo o artista gaúcho 
de gabarito que eu pudesse botar no museu 
eu não esqueci. ”

sério problema para o museu. A única 
doação que aceitei, na época, foi uma 
gravura de Kàthe Kollwitz, doada pelo 
professor e pintor João Fahrion. ”

“Quando me surgiram oportunidades, incluí 
várias obras de artistas estrangeiros e 
brasileiros, alguns destes de renome 
internacional como é o caso de Visconti, de 
Arthur Timóteo, de Oscar Pereira da Silva e 
de outros de valor indiscutível como 
Henrique Bernadelli, 
mulher, que é uma obra admirável. Não 
comprei ninguém de baixa categoria 
artística. ”

“Com uma série de palestras e trazendo 
artistas de renome lá de fora, e apoiando os 
de renome aqui dentro, a burguesia 
despreparada para as artes plásticas começou 
a se habituar. Para os bons artistas da épo
ca, o mercado do arte começou a melhorar. ”aquele perfil decom

um
“Quando convidei Portinari, ele me disse 
que não era interessante a exposição no 
MARGS pelas más referências que tinha 
sobre o Rio Grande do Sul.(...) Eu disse: 
exposição não é interessante para você, ela é 
para nós e você vai mudar de opinião em 
relação ao Rio Grande do Sul. E ele mudou, 
(fitando eu mostrei os papéis com os núme
ros de visitação, ele ficou encantado. Com a 
exposição de Portinari, o público gaúch 
capacitou a ver as grandes mostras. ”

se a

no

do Estado do Rio Grande do Sul. E isso deu 
a ele grande segurança. Competimos com o 
Museu de Arte de São Paulo e ganhamos. ”

“O quadro “Pequeno Lago na Planície’’, de 
Rose Bonheur, foi adquirido de um 
colecionador francês que queria voltar p 
a França e estava vendendo sua coleção de 
artistas daquele país. Com a verba que eu 
tinha, não pude comprar os outros quadros.
Rose Bonheur não era um quadro grande, 
mas era um grande quadro. Na França, esta | 
artista é uma deusa, tem até um 
o nome dela na sua cidade natal. ”

o se

ara

83
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Eu estava em São Paulo quando comprei a 
"Dama de Branco ". Era um lote de uma 
coleção particular que estava sendo vendida. 
Para adquirir o quadro, tinha que trazer 
todo o lote. Ele estava em negociação 
Museu de Arte de São Paulo. Mas 
me deu dinheiro e liberdade total. Eu disse 
ao vendedor: quem está pagando é o governo

“O Chateaubriand tinha uma cultura e 
uma força política muito grandes, além do 
poder de convencer com sua Rede de Diários I ^ 
Associados, o que fazia com que os 
empresários colaborassem com ele. Aqui 
Rio Grande do Sul não há este hábito. As 
doações feitas até então foram arbitrárias, 
sem comissão de seleção, o que criou um

£ 8 
-fjcom o no

1!o governo
!; §
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ENCOL HELENA MAYA D'AVILA
O restauro do torreão principal do 

MARGS - o que mais se destaca entre as 
linhas ecléticas do prédio de Theo 
Wiederspahn - deverá ser concluído neste 
semestre. A obra, resultante 
de um acordo entre a

Pinacoteca do museu para o lançamento do 
empreendimento ART COLLECTION. 
As obras iniciaram em maio com a limp 
do local, até então relegado a abrigo de pom 

bos e morcegos. As esquadrias 
, comprometidas com o cupim 

já estão sendo recuperadas.
A reforma segue todas as 

especificações do projeto de 
I restauro do prédio da antiga 
I delegacia fiscal, elaborado pelo 
| setor de patrimônio da 
k Secretaria de Obras, com a 

^ supervisão dos engenheiros da
ENCOL e dos arquitetos do 
museu. O plano prevê a 
impermeabilização dacúpula de 
cobre, a troca dos pisos, além dc 
novas instalações hidráulicas e 

elétricas. O torreão será utilizado para cursos 
e múltiplas atividades e torna-se mais um 
avanço no longo caminho de reformas do 
prédio histórico da Praça da Alfândega. 
Maryl Rodrigues, gravura em metal e serigrafia, 1992

Aos 10 anos, a pequena Helena 
pintou um quadro de desespero. Era 
ilustração para um conto deseu tio-padrinho, 
o escritor Alcides Maya. Cyro Martins

Regina Helena era o pseudônimo da 
Helena Maya. Com voz de moça, de velha, 
de gigante ou de formiga, essa atriz jásom 
a experiência de ter inovado o ensino

vozes.
uma

eza
ava

reescreve a cena: uma mulher e um gaúcho 
baleado, ferido de

primário de São Gabriel ao montar operetas
com as crianças que não tinham tevê nem 
rádio. Do teatro, Helena

guerra, sentem a 
aproximação de uma escolta inimiga. Antes 
da degola inevitável, China-Flor (nome da 
personagem e do conto) atira no amante e se 
mata, caindo enlaçada no corpo do 
companheiro. O conto foi publicado 
1926, e Helena ainda teria uma atraente

empresa EN COL eomuseu,
ÉhLm experimentou o 

jornalismo no Diário de Notícias, nas revistas 
Panorama e Saúde em Revista, alternando a 
rotina de entrevistas - com personalidades 
como Cantinflas - com um emprego na 
Justiça do Trabalho.

resolve o problema das í 
famosas cascatas no prédio 
nos dias de chuva. Para j&flj 
distinguir a aliança entre o "jÊL

br*
em

setor privado e o patrimônio 
histórico, a AAMARGS Jf 
entrega, no dia 27, a medalha jU 
Ado Malagoli paraaempresa 
ENCOL como reconhe- HJ|

trajetória pelo ensino, rádio-teatro e 
jornalismo até envolver-se 
as artes plásticas. O envolvimento foi intenso. 
Só no MARGS, a artista foi responsável por 
doações de obras e encaminhou pelo menos 
uns 200 sócios para a Associação dos Amigos. 
Agora, no dia 27, a medalha Ado Malagoli 
é a homenagem do museu pára Helena 
Maya D’Avila.

A opção pelas artes plásticas se de
fine na década de 60. Nessa época, faz cursos 
com Locatelli, Iberê, Vasco, Danúbio,segue 
para Moscou numa coletiva, descobrindo as 
possibilidades da pintura, do desenho e da 
gravura em metal. O domínio plástico de 
Helena Maya D’Avila percorre paisagens, 
figuras humanas, o espaço urbano, o espaço 
interior. Para a artista, a arte traz a renovação 
da fantasia: “esta ruptura com o curso das 
coisas, me mergulha 
feliz”.

% 1 novamente com

cimento dessa política de 
incentivo cultural.

O acordo MARGS- 
ENCOL prevê a recuperação total do torreão 
de três andares, com vista panorâmica para 
a Praça da Alfândega e para o portão do cais 
do porto, antiga entrada da cidade. Em 
contrapartida, a empresa utilizou a

Quem ouviu as novelas de rádio da 
Farroupilha ou da Difusora, nos anos 50, 
deve lembrar da Regina Helena, entre outras

no infinito e me faz
'■* ‘
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O FIGURATIVO NA PROJETO MUSEU ABERTO 

ARTE BRASILEIRA 

SÉCULO XX
lllii mesmo tempo que 

corta a cerâmica, 

une e sustenta a 

obra.

O prêmio máximo no X 

Salão de Cerâmica do Rio 

Grande do Sul, realizado no ano 

passado, no 

galeria II do museu para as obras 

de Mariana Canepa. A artista é 

chilena, radicada no Brasil, e 

apresenta, a partir do dia 6 de 

julho, cerâmicas feitas em argila

Desde o seu início até hoje a figuração sempre 
marcou presença na arte produzida no Brasil du
rante o século XX, ainda que se desenvolvendo 
segundo projetos diversos. Houve o momento da 
figuração pré-modernista em que se misturavam 
resquícios da arte que ornamentava os salões da 
aristocracia com as novas experiências formais que 
vão explodir na figuração modernista. Depois, 
chega a vez da figuração social, com menos 
experimentalismo formal e maior preocupação com 
a análise da realidade social, especialmente em seus 
aspectos mais críticos. Junto com essa, há lugar 
ainda, nos anos 30 e 40, para o florescimento de 
uma figuração lírico-popular, praticada por artistas 
como Guignard.

Quando o abstracionismo toma conta do 
Rio e de São Paulo, nos anos 50, vamos encontrar 
no sul uma figuração de resistência proposta pelo 
Clube de Gravura. Nos anos do autoritarismo pós- 
64, é significativo o desdobramento de dois 
caminhos: a figuração crítica e a figuração mágica. 
Outras experiências ainda se desenvolvem até que 
cheguemos aos projetos figurativos dos anos 80 e 
90, marcados pela proposta da pós-modernidade. 
O certo é que a figuração tem servido como expressão 
dos vários momentos e aspectos da realidade social 
e cultural brasileira.

MARGS, abriu a

Para a artista, 

que hoje mora no 

Rio de Janeiro, as 

cores de suas pe

ças lembram as

A/\ ARIANA Kl E P A
refratária e ferro. 

Mariana cria o seu 

próprio material 

com vários tipos de 

argila, construindo 

objetos com sinais, 

signos e perfu

rações. O ferro é um 

contraponto: ao

configurações rochosas do 

Chile. A própria textura dos 

objetos sugere os têxteis 

primitivos e as cestarias. 

Mariana Canepa trabalha nessa 

linha há dois anos, e passou 

pela orientação da ceramista 

Sylvia Goyanna em 1992.

Fotos: Márcio Riscado

CALENDÁRIO MARGS • JULHO 1993
Abre II Bienal de Arquitetura-RS • Pinacotecas e Salas Negras

Segue O Abstracionismo dos Anos 50-60 na Arte Brasileira • Sala Pedro Weingártner

José Luiz do Amaral • Professor e crítico de arte

Projetos Figurativos na Arte Brasileira - sec. XX Mostra de 
obras do acervo do MARGS assinadas por Segall, Portinari, 
Guignard, Heitor dos Prazeres, Scliar, Vasco, Fuhro, entre 
outros.Dentro do projeto Acervo Vivo, de 15.07 a 26.09, na 
Galeria I.

Abre Projeto Presença com Eduardo Vieira da Cunha e Nilza Haertel ‘Saguão 

Abre individual Mariana Canepa • Galeria II'<•
T *c/

JORGE SALCIDO 8quí Abre individual Jorge Salcido • Sala Ado Malagoli

1 5quí

21q

O crítico mexicano Antonio Luque descreve o 
trabalho de Jorge Salcido como espécies de colagens 
geológicas. Este artista do México, cartaz da Sala Ado 
Malagoli entre 8 de julho e 8 de agosto, cria uma 
atmosfera de primitivismo totêmico ao compor suas 
peças numa relação direta com a natureza. Salcido 
produz papel com uma fibra tradicional no seu país, o 
chamado “amate”. Na obra final, as formas e tonalidades 
resultantes da fabricação do material combinam-se com 
os signos escolhidos pelo próprio artista. Em algumas 
peças, Salcido busca capturar “o mistério da arte antiga, 
mantendo o ritmo do nosso tempo”. Ele define suas 
imagens como claras e pessoais:”às vezes símbolos, às 
vezes referências da realidade, mas sempre proposições”, 
confessa num depoimento escrito.

Salcido tem 46 anos, começou seu aprendizado 
artístico no México e seguiu para os Estados Unidos e 
Canadá. Há 10 anos, fez uma viagem de estudos pela 
Tailândia,índia, Nepal, Egito e França, aprimorando 
seu processo criativo de transferências: “minhas obras 
são transferências da natureza à arte, dos idiomas antigos 
aos novos, de uma técnica tradicional a uma técnica 
pessoal”.

Abre coletiva Projetos Figurativos na Arte Brasileira • Galeria I

Seminário de Direito Autoral - 19h30min ‘Auditórioua

22Qui

24Sab

25Dom

Seminário de Direito Autoral - 19h30min • Auditório

Nosso Museu - Encontro dos artistas no Margs - 15h

Encerra II Bienal de Arquitetura-RS • Pinacotecas e Salas Negras

Sociedade de Música e Orquestra de Câmara - 17h • Pinacoteca

2ÔSeg

27íer

Recital de canto e piano com Vera Campos e Tales de Morais - 19h • Pinacoteca

Aniversário 39 anos MARGS

Cerimônia de doação das obras de Ado Malagoli e entrega das medalhas.

Abertura da exposição de artistas gaúchos no acervo do MARGS.

Recital de música francesa com o chansonnier Richard Emunds - 19h • Pinacoteca

28Qua

31 Sab

Espetáculo Variações - Academia de Dança Chemale - 18h • Pinacoteca

s Leilão de obras produzidas em 92, dentro do projeto Nosso Museu - 15h • Margs

Concerto comemorativo 39 anos MARGS

Coral MARGS e Sociedade de Música e Orquestra de Câmara - 17h • Pinacoteca
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ORRAS IX AATI ( MOLDURAS

Desconto promocional para 
pagamentos à vista:

20% nas molduras • 25% nos quadros 
ou em 3x sem acréscimo 

Fone 343 4633 . ..

1■ 1 •Is-■ VEJA EM AGOSTO
• Elaine Tedesco e Mário Rõhnelt no Projeto Presença, dia 3 • Salão da Chico Lisboa, dia 9 • Ado Malagoli, dia 12.m

2 l •■v


