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MARGS - torna público que se encontram 

abertas as inscrições para os artistas que desejarem participar do 

Projeto Releitura ou expor no chamado Espaço Investigação ( atual

mente Pequena Galeria) a partir de março de 1988.

0 Museu de Arte do Estado

1 - Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias: pintura, de

senho, gravura, escultura, vídeos e multimídia.

2-0 MARGS formará uma Comissão de Seleção para a escolha das pro 

postas, a serem programadas a partir de março de 1988.

Poderão inscrever-se artistas novos, mesmo que não tenham rea

lizado nenhuma exposição anterior.

3

- A inscrição poderá ser feita no período de fevereiro a 

maio, mediante o envio, pelo artista, de:

3.1.1 - carta, dirigida â Direção do MARGS, solicitando a ins

crição e contendo a indicação da época de preferência 

do artista para a exposição;

3.1

pçi>~sr-r r*
3.1.2 - pequeno texto explicativo da obra a ser exposta;

3.1.3 - dados curriculares;

3.1.4 - diapositivo ou fotos coloridas (tamanho 18x24) do tra

balho em número suficiente para dar clara idéia da obra 

proposta.

No caso de obra monocromática ou em três dimensões -,.as 

fotos podem ser em preto e branco;

dados no verso de cada foto, especificando técnica, ta 

e ano em que foi realizada a obra, e título; 

3.1.6 - o material acima especificado deverá ser entregue

um envelope contendo no verso nome e endereço do artis^ 

ta para facilitar posterior devolução pelo correio.

3.1.5

manho

em

4 - Aos artistas selecionados caberão as seguintes obrigações:

- assinar uma carta compromisso com o MARGS;

- encarregar-se das despesas de transporte de ida e vol

ta da obra;

- fazer chegar ao MARGS, com antecedência mínima 

dias úteis e em perfeitas condições, a obra a ser 

posta.

5 - A Comissão de Seleção julgará os trabalhos na medida em que as

propostas forem chegando ao MARGS.

6 - Ao MARGS caberá:

4.1

4.2

de 74.3

ex-

- divulgação, nos meios de comunicação, da releitura do 

artista;

- montagem e desmontagem da Releitura.

6.1

6.2
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7 - Todos os esclarecimentos que se fizerem necessários poderão 

ser obtidos pelo fone (0512) 26.8688, das 13 às 17h com o 

Núcleo do Acervo.

8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

do MARGS.

Porto Alegre, de
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O Museu cie Arte do Rio Grande do Sul(MARGS) abriu as ins

crições para os artistas 4ue desejarem participar ao projeto Reelei- 

tura ou expor no Espaço Investigação,a partir do próximo mês de mar-

ç°.

Serão aceitos trabalhos nas categorias pintura* desenho, 

gravura, escultura, videos e multimídia. Uma comissão ae seleção do 

MVKGS escolhera as propostas a serem programadas a oartir de 

As inscrições estão abertas inclusive
março.

para artistas novos, uue nao te— 

nhem reelizodo nenhuma exposição anterior. A inscrição poderá ser fei-

ta de fevereiro a maio mediante o envio, pelo artista, 

gida a direção do M/.RGS,

çao da época de preferência ao artista

de carta diri-

solicitando a inscrição e contendo a indica- 

para a exposição, 

um pequeno texto explicativo da obra0 artista deverá enviar

ser exposta, dados curriculares 

tamanho l8x2li ao trabalho 

em três dimensões as fotos

a diapositivo duddstos coloria s noj j

, senão que no caso ae oora monocromática ou 

poaem ser em preto e oranco. No verso das 

tamanho, título e ano em que foram

nome e endereço do artista, 

As despesas

por conta dos artistas selecionados.

ser obtidas pelo fone(0512) 26.8688, 

das 13 a.s 17 horas, com o núcleo do acervo do M/.ríGS, ns praça da / lf an-

fotos devem constar a técnica 

lizadas. 0 material deverá ser entregue 

paça facilitar a posterior devolução pelo correio, 

rentes dos projetos correrão

Mais informações poderão

5 rea-

com

decor-
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• O Museu de Artes do Rio Grande do Sul abriu 
inscrições para os artistas que desejarem partici
par do Projeto Releitura ou expor no Espaço Inves- X 
tigaçao. Serão aceitos trabalhos nas categorias pin- 
tura, desenho, gravura, escultura, vídeos e multi- 5 
mídia. Uma comissão de seleção do Margs escolhe- * 
rã as propostas a serem programadas a partir de 7* 
março. As inscrições estão abertas, inclusive para 
artistas, entre fevereiro e maio, mediante envio pe- ' 
lo artista de carta dirigida à direção do Museu soli- 1 
citando a inscrição contendo a indicação da época > 
de preferência do artista para a exposição. Maiores 
informações pelo fone 26.8688 das 13h às 17h ou dire- * 
tamente nõ Margs.-
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Inscrições no Margs
■ Continuam abertas no núcleo do acervo do MARGS as ins
crições para os artistas que desejarem participar do Projeto 
Releitura ou expor no Espaço Investigação. Serão aceitos 
trabalhos nas categorias pintura, desenho, gravura, escultu
ra, vídeos, multimídia. Uma comissão de seleção do MARGS 
escolherá as propostas a serem programadas a partir deste 
mês. Maiores informações pelo fqne 26.8688.
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