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No sábado, dia 24, entre ás 15 e 17b, cerca de 70 
artistas encontram-se no MARGS, formando um 
grande ateliê coletivo. O grupo especial de dança da 
Escola Gutierrez e o grupo de Ilse Simon vão fazer 
interferências no terraço e no prédio, unindo dança e 

visuais. As obras, produzidas num encontroas artes
semelhante, no ano passado, vão a leilão o no dia 31, 
ás 15h, na Pinacoteca. A renda será em beneficio do 
MARGS. A coordenação é de Milton Couto.
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amanhá Tnartfr Ttoi^ M transforma o lugar em grande ateliê coletivo, 
F^Í7p ! P das iõh, com a presença de 70 artistas plásticos e bailarinos da 
Escola Gutierrez e de Ilse Simon, unindo dança e artes visuais.
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GIRO DA NOTÍCIA
★ Os artistas Soriano,
Roth e Paulo Amaral são 
alguns dos que aderiram ao 
movimento que organiza o 
leilão de arte do Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul. Será na tarde de 31 e 
a renda vai integral para 
obras de restauração da 
casa. Ocasião de comprar 
boas obras e ajudar o que 
precisa de recuperação.
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S.O.S. Margs
Alelr?r mtS^r ram XaAr‘iS,aS P!fjá <** 
resolveu lançar a ramnanhJ 3m °^raS insPiradas no bonito
S.O.S. Margs qUe busc7ohter f?? 6 aS d°aram para <!«*,
recursos para obras de recunera endldasi possam contribuir para 
ção do prédio do Museu de Arte rio?"? d°S recursos necessá- 
do Rio Grande do Sul No nréH n ? 3S ref°rmaS d° museu- Natu- 
de estilo neoclássico no centro ™ Tnente’ outras iniciativas se se
da Capital, duas mil obras de arte ®ulrao e’ com certeza, terão o 
dividem o espaço com gotira da? ^ Comunidade na medi- 
infiltrações e cupins e soh a 3 ? qUe °S valores artísticos 
ameaça de desabamento deV cem tamh ^ -Marf já perten‘ 
culturas e adornos da fachada do - b 3S prox,raas gerações.
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SÁBADO

Dia 31

15 horas

Arte — Leilão das obras pro
duzidas no projeto Nosso 
Museu em 1992. Coordena
ção de Milton Couto. As 
obras que vão a leilão estão 
expostas na Pinacoteca, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul;
17 horas — Concerto come

morativo dos 39 anos do mu
seu. O Coral Margs e Soc. de 
Música e Orquestra de Câ
mara interpretam a obra “Co
me, Ye Sons of Art” de 
Henry Pourcel. Como solis
tas, Vera Campos e Angela 
Diel. Praça da Alfândega, 
sem número.
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Jornada de resgate ao museu
A tarde de hoje começa_ cada ano de existência da

apresentaçao de danças no Museu entidade. O resultado integral da 
e Arte do Estado do Rio Grande venda será destinado ao museu 

do Sul, por conta do Ballet cujas obras estão motivando a
Popular do Sul. Depois da campanha S.O.S. Margs, que se
apresentação de uma única inicia com a Câmara Municipal
coreografia o programa será por promovendo show nativista por 
conta dos leiloeiros que realizarão conta de Bagre Fagundes 
a venda benemerente dos 39 
trabalhos oferecidos, assinalando

com

na
noite de 4 de agosto, 
Assembléia Legislativa.

na
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S.O.S. Margs
Um pool inédito de leiloeiros de arte 

de Porto Alegre vai reunir-se hoje, às 
17h, para uma operação de socorro: 
um leilão em benefício do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

O martelo vai bater para a venda, no 
próprio Margs, de obras doadas por 
artistas para salvar o museu.
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LEILÃO — Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), às 15h, leilão das obras produzi
das no encontro Nosso Museu em 
1992, sob coordenação de Milton 
Couto. Comemoração dos 39 anos do 
Margs. o*ntni
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S.O.S MARGS
Assembléia Legislativa (Praça Mal. Deodoro 
s/n°), às 21h.
Música nativista, sob o comando de Bagre 
Fagundes. Campanha da Câmara Municipal de 
Porto Alegre para restauração do Museu. CR$ 
100. Ingressos à venda na Panvel do Calçadão 
e na Arteloja do Margs.
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PROJETO MUSEU VIVO
Apesar do sábado de muito frio e chuva, o leilão do 
projeto Museu Vivo movimentou o MARGS no 
encerramento da semana de aniversário. Das 40 
obras, vinte e duas foram vendidas, além de uma 
peça de Plínio Bernhardt do acervo da AAMARGS.

rganizador Milton Couto, mais doisSegundo o o 
leilões serão realizados: um em janeiro e outro em 
julho de 94, quando o MARGS completa 40 anos. 
A renda é destinada ao projeto de restauro, e o 
conjunto das obras formará um memorial visual do 
prédio histórico da Praça da Alfândega.


