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Museu de Arte do Rio Grande do Sul

CONVITE

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem
o prazer
de convidar V.S§ e família
para as inaugurações das exposições do mês de Outubro.
Dia 03, às 19 horas - "A Figura na Obra Gráfica do
RS"
Dia 08, às 10 horas - Ruth schneider
Artista Selecionada
XXI Bienal
Dia 10, às 10 horas - "Japao como Triângulo Cultural"
Dia 15, às 19 horas
"Portugal na Abertura do Mundo"
Dia 17, às 19 horas - "Museografia de Baixo Custo"

MÁRIO EBELING
Arquiteto CREA 19278
Especialista em Museologia PUC 90/91
Museólogo membro da Associação Riograndense de
Museologia
Museógrafo do Museu Universitário da UFRGS

Exposição MUSEOGRAFIA COM BAIXO CUSTO
A Exposição constitui-se no Trabalho de Conclusão do Curso de
Pós-Graduação a Nível de Especialização em Museologia - PUC 90/91.
Reporta-se ao prédio e ao acervo do MARGS devido ao fato
que o Estágio ce Conclusão do Curso foi feito neste Museu.

de

Consta a Exposição de três etapas:
1- É EXPOSTA UMA MANEIRA DE EXPOR OBRAS DE ARTE CONTEXTUALIZA
DA, ou seja, através de materiais baratos, simples, encontráveis no
comércio (como papelão corrugado, papel kraft, papel jornal, tinta),
expõem-se as obras em um contexto que dê
relações de contrastes e
similaridades entre o suporte da Exposição e os materiais de quadros
ou entre as técnicas inerentes aos materiais suportes e as técnicas
empregadas nos quadros.
2- Apresentação do SISTEMA SIMPLES DE PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO,
de criaçao deste Arquiteto, utilizado no Museu da UFRGS.
3- Verificando-se a necessidade premente dos museus em geral,
tanto de manter como de ampliar o público, dá-se a SUGESTÃO DA CRIA
ÇÃO DE UMA CAFETERIA E UM JARDIM DE ESCULTURAS NO TERRAÇO do prédio
do MARGS, seguindo os conceitos mais atuais de intervenção arcuitetô
nica em prédio histórico.
Museu Universitário da UFRGS
Av. Paulo Gama, 110, 2°pav.
Fone 28-1633 Ramais 3050/3222
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Museografia é tema
de mostra no Margs
A exposição “Museogra
fia com Baixo Custo”, do ar
quiteto Mário Ebeling, será
inaugurada hoje, às 19 ho
ras, nas Galerias III, IV e
V do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul. Trata-se do
trabalho de conclusão do
Curso de Especialização em
Museologia e reúne obras do
acervo do MARGS. A mostra permanece no local até
7 de novembro, quando pode
ser apreciada de terças a do
mingos, das 10 às 17 horas.
Através de materiais ba

ratos, simples, encontráveis
no comércio, as obras são ex
postas dentro de um contex
to que realçam os contrastes
e similaridades entre o su
porte da exposição e o mate
rial dos quadros ou entre
técnicas inerentes ao mate
rial suporte e as técnicas
empregadas nos quadros.
Ao mesmo tempo, também
é mostrada a sugestão do ar
quiteto para dotar o prédio
do Museu de uma cafeteira
e um jardim com esculturas
no terraço.

Jornal: S&UEL-i
Pata:
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Monografia de Baixo Custo é a
mostra do arquiteto Mário Ebeüng que abre hoje no Museu de
Arte do Rio Grande do Sul
(Margs). Trata-se do projeto final
do curso de especialização em
Museologia na PUC, na área de
Antropologia e Arte. O obje
tivo do trabalho é mostrar uma
maneira contextualizada de ex
posição, onde as obras de arte são
o foco central, organizadas pelas
normas de museologia.
Serão expostos desenhos, qua
dros a óleo e gravuras do acervo
do Margs, usando como suportes
materiais simples e baratos. Uma
forma de organizar e expor acervos com baixo custo. O trabalho
do arquiteto gaúcho é inédito e
deverá ser fonte de contribuição
para todos os museus do Rio
Grande do Sul. Segue até 3 de
novembro, nas Galerias II, IV e
V do Margs (Praça da Alfândega
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Mostras
MARGS - Nas galerias 3,4 e 5, mostra Museografia
de Baixo Custo, do arquiteto Mário Ebeling; ex
posição das obras do acervo das pinacotecas mu
nicipais Rubem Berta e Aldo Locatelli; nas Pina
cotecas I, II e III, painéis sobre os Descobrimentos
Portugueses; na Sala 17, coletiva A Figura „a
Obra Gráfica do Rio Grande do Sut.; no saguão,
intervenções em xerox da artista Ruth Schneider;
no Espaço Ado Malagoli, mostra de 14 pinturas
do artista fundador do museu, e na Galeria João
Fahrion, exposição coletiva com Ana Margarida I
Xavier, Angélica Giovannini e Maria Helena Bernardes. Terças a domingos, das 12 às 20h.
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Museografia com Baixo Custo. O arquite
to Mario Ebeling mostra seu trabalho de su
portes de baixo custo — que vão de painéis a
papelão, papel-jomal e papel de embrulho —
para apresentação de obras de arte em mu
seus. Ele vai usar esses suportes nas obras do
acervo do Margs — pinturas a óleo, desenhos
e gravuras. E, com, painéis, Ebeling mostra
também suas idéias para instalação de uma
cafeteria e de um jardim no terraço do museu.
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Ga
lerias 3, 4 e 5, Praça da Alfândega, s/n.°, tel.
27-2311. Até 3 de novembro.
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Av. Emilio Guillayn n.° 759
Bagé — RS — BRASIL — 96400

Para
cumprimentos

tía :;

Mario Ebtling
MAfíOS
■Praça da—Al-£-and-ega—o/-N?
Porto Alegre - RS
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pela

realização da mostra "Museografia com Baixo Custo".
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