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Observações :
II Bienal de Arquitetura do Rio Grande do Sul -
Pinacotecas e Salas Negras. A Bienal, promovida pelo 
IAB/RS e MARGS, busca promover a produção 
Arquitetônica do Estado e dos países do Mercosul. 
Além das exposições dos trabalhos na área de edificação, 
planejamento urbano, urbanismo, paisagismo, 
desenho do objeto, comunicação visual e patrimônio 
histórico, haverá uma programação paralela de 
conferências e grupos de estudos. Dentro do projeto 
Integração. De 01 a 25/07.
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

mmcs
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

0 Museu de Arte do Rio Grande dò Sul, IAB-RS e REVER promovem 

dois cursos de restauro com professores italianos, dentro da 

programação paralela da II Bienal de Arquitetura dp Rio Grande do Sul.

Prf. arquiteto G. Tempesta - Prof. de Restauro Arquitetônico da Facul

dade de Arquitetura de Florença - Itãlia

Curso: Aspectos gerais do Restauro do Bem Arquitetônico e Cultural 

Data: 26 a 30.07

Horário:

PROF. Lorenzo Casamenti - Prof. Instituto de Arte de Florença

Curso: Aspectos gerais de conservação do patrimônio artístico e cultural

Data: 9 a 13.08

14 ãs 18h e 20 às 22hHorário:

Os dois cursos serão desenvolvidos no auditório do MARGS (Praça da Al

fândega, s/n9). Os participantes recebem certificados de participação 

pela The Art Institute of Florence.

Informações no núcleo de extensão do MARGS, tel. 221-8456 e 227-2311, 

ramal 30.

227-2311 e 221-8456 ramal 29



CONVITE

Museu de Arte do Pio GrandeO Instituto de Arquiteto* do Brasil - Dept2 Pô e o 
do Ôul. tem o prazer de convidar V. 6a. para a abertura da 2a Bienal de Arquitetura

do Cio Grande do ôul.

Data : 01 de julho de 1993 

Horário : 20 horas 

tocai: MAPGô 

Praça da Alfândega s/n2 
PO A/P 6
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ARQUITETURA - AII Bienal de 
Arquitetura do Rio Grande do Sul 
tem abertura programada para 
ls de julho, no Margs. Até 25 de 
julho poderão ser vistas as prin
cipais tendências arquitetônicas 
desenvolvidas no Estado.
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H A segunda ediçáo da Bienal de Arquitetura 
do RS abre as portas na próxima quinta-feira, 
ocupando as salas do Margs, mostrando a pro
dução arquitetônica e as novas tendências.
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O arquiteto André Schmidt, 
que há algum tempo trocou 
Porto Alegre por Santa Catarina, 
onde tem carreira bem sucedida, 
está voltando para visitar a II 
Bienal de Arquitetura que será 
inaugurada a Io de junho, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Além das exposições, 
acontecerão encontros de 
trabalhos e conferências. André 
Schmidt virá para ser um dos 
palestrantes, juntamente com os 
arquitetos Carlos Bratke e Eolo 
Maia.
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II BIENAL DE ARQUITETURA • RS
Em 1991, quando, em conjunto com o MARGS, 

lançamos a I Bienal de Arquitetura do Rio Grande do Sul, 
pretendíamos atender a uma

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 IAB de Pernambuco 
realizou sua Bienal de Arquitetura e 
o IAB/ Nacional resolveu reativar as 
Bienais de Arquitetura Brasileira, 
realizadas em conjunto com a 
Fundação Bienal de São Paulo. Hoje 
podemos afirmar que este evento já 
está devidamente inserido no 
calendário cultural gaúcho que sua 
continuidade histórica sempre 
motivará as pessoas, como as que 
hoje lideram o IAB/RS e o MARGS 
para levá-las para frente.

constante reivindicação dos 
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
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 
Arquiteto, ex-presidente do IAB-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 1° 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. T odas 
as nossas expectativas foram alcançadas. Os arquitetos gaúchos 
- da capital e do interior - e o público em geral responderam Wilson Cavalcanti, litografia, 1992. Foto: Ilka Portes
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VISUAIS
INAUGURAÇÕES

-
II BIENAL DE ARQUITETURA DO

RS — Nas Pinacotecas e Salas Negras 
do Margs (Praça da Alfândega s/n°), 
às 20h, abertura da Bienal com expo
sições, grupos de trabalho e conferên
cias. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 25 de julho.



Cnoe^n tf\ fbih
OJ i Oi i 93D«,ia: 

Págiaa:, Ji*
i - m\xx to:

EXPOSIÇÃO
BIENAL DE ARQUITETURA — Segunda edi
ção da Bienal com a produção arquitetônica 
do Estado. No Margs (Praça da AJfândega). 
Abertura às 20b. Até 25 de iulho.
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Inaugura hoje, às 20h, 
a segunda edição da Bie
nal de Arquitetura do 
RS, promovida pelo 
Margs, e ocupando as Pi
nacotecas e Salas Negras 
do Museu. A mostra visa 
promover a produção ar
quitetônica do Estado. A 
mostra pode ser visitada 
até 25 de julho, das 10 às 
17h.

■■
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II BIENAL DE ARQUITE
TURA DO RIO GRANDE
DO SUL — A segunda edição 
da Bienal de Arquitetura do 
Rio Grande do Sul, promovi
da pelo Margs e pelo Institu
to dos Arquitetos do Brasil- 
RS, ocupa as Pinacotecas e as 
Salas Negras do museu. O ob- 

._ jetivo principal dessa mostra 
é promover a produção arqui
tetônica do estado, apontan- 

tendências nas áreas de 
edificação, planejamento ur- 
bano, urbanismo, paisagismo, 
desenho do objeto, comunica
ção visual, patrimônio histó- 

, rico e arquitetura de interio
res. Abre quinta-feira, dia 1? 
de julho, às 20 horas.

Além das exposições, a Bie- 
Z nal terá comunicações, grupos 

, de trabalho e conferências, 
r Entre os palestrantes, estão o 
l arquiteto mineiro Éolo Maia 

(dia 2), o paulista Carlos Brat- 
ke (dia 16), o gaúcho, radica
do em Santa Catarina, André 
Schmidt (dia 14), todos no
mes importantes da arquitetu
ra brasileira.

A exposição dos trabalhos 
poderá ser vista até 25 de ju
lho, no Margs (Praça da Al
fândega, s/n?), das 10 às 17
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Margs expõe arquitetura
Foi aberta ontem à noite a II 

Bienal de Arquitetura do Rio 
Grande do Sul no Margs (Praça 
da Alfândega). Nas pinacotecas e 

Salas Negras, o público po
derá conhecer a produção arqui
tetônica do Estado.

Além das exposições, aconte
cem grupos de trabalho e confe
rências. Entre os palestrantes es- 

] tão o arquiteto mineiro Eolo Maia, 
a o paulista Carlos Bratke e André 
I Schmidt, gaúcho radicado 
| Santa Catarina, todos destaques 
j da arquitetura brasileira. Visita- 

Visitas até 25 de julho Ção até 25 de julho.

ARQUIVO /CP
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II BIENAL DE ARQUITE
TURA DO RIO GRANDE
DO SUL — A segunda edição 
da Bienal de Arquitetura do 
Rio Grande do Sul, promovi
da pelo Margs e pelo Institu
to dos Arquitetos do Brasil- 
RS, ocupa as Pinacotecas e as 
Salas Negras do museu. O ob
jetivo principal dessa mostra 
é promover a produção arqui
tetônica do estado, apontan
do tendências nas áreas de 
edificação, planejamento ur
bano, urbanismo, paisagismo, 
desenho do objeto, comunica
ção visual, patrimônio histó
rico e arquitetura de interio
res.

Além das exposições, a Bie
nal terá comunicações, grupos 
de trabalho e conferências. 
Entre os palestrantes, estão o 
arquiteto mineiro Éolo Maia 
(dia 2), o paulista Carlos Brat- 
ke (dia 16), o gaúcho, radica
do em Santa Catarina, André 
Schmidt (dia 14), todos no
mes importantes da arquitetu
ra brasileira.

A exposição dos trabalhos 
poderá ser vista até 25 de ju
lho, no Margs (Praça da Al
fândega, s/n?), das 10 às 17 
horas. - a- 1 .Jgartrart;-.<rmr— x
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EXPOSIÇÕES
JUAN MOTTA E ROSA GROISMAN — Es
culturas, vitrais e espelhos. No Hotel Laje de 
Pedra, em Canela
BIENAL DE ARQUITETURA — Segunda edi
ção da Bienal com a produção arquitetônica 
do Estado. No Margs (Praça da Alfândega). 
Até 25 de julho.
GRUPO DE ARTE DE SÃO JERÔNIMO —
Coletiva de artistas na Agência Menino Deus 
da Caixa Econômica Federal (José Alencar, 
614). Abertura às 17h30min.
MARIA DA PENHA APARECIDA PAES — 
Tapeçarias. Na Sogipa (Barão do Cotegipe, 
415). Até 19 de julho.
J.CLÓVIS GARCIA — Na Agência Canela da 
Caixa Econômica Federal. Até 30 de julho.
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