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A Pintura na Passagem do Século - Saia Pedro Weingàrtner. 
Obras de pintores brasileiros, franceses e ingleses do acervo do 
MARGS, traçando um pequeno panorama das imagens 
acadêmicas p resentes nos salões da b urguesia do inicio do século. 
Naexposição, pinturas de Weingãrtner, Libindo Ferraz, GeofFroy, 
Buxton-Knigth, Bail, Gotuzzo, Pedro Alexandrino, Bernardelli, 
entre outros. De 16.12 a 27.02.
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AS OBRAS DE WEINGARTNER 

EM DIA ESPECIAL
PAISAGENS e costumes gaúchos, 

‘kerbs’ contrastados com algumas 
cenas romanas. A obra de Pedro 
Weingartner fica em exposição até 
hoje, em duas mostras coletivas do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). Na 
sala que recebe o nome do artista, a 
coletiva ‘A Pintura na Passagem do 
Século’ expõe obras de pintores 
brasileiros, franceses e ingleses do 
acervo do Museu, como Libindo 
Ferraz, Geoffroy, Buxton-Knigth, Bail, 
Gotuzzo, Pedro Alexandrino, 
Bernartelli e, claro, de Weingartner. 
Também se encerra a exposição ‘A 
Gravura no Rio Grande’, na Galeria 1 
do Margs, que mostra 
cronologicamente o desenvolvimento 
da técnica da gravura no Rio Grande 
do Sul, começando pelos trabalhos de 
Weingartner (1853-1929) e passando 
por Vasco Prado, Scliar, Stockinger, 
Plínio Bernhardt, Danúbio Gonçalves,
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Regina Silveira e Diana Domingues, 
entre outros. Para quem está 
estranhando a data de encerramento 
das exposições, o Margs abre 
excepcionalmente hoje para compensar Novo.

o feriado do último fim de semana. O 
Museu permanece aberto até 
quinta-feira, das lOh às 17h, voltando 
a fechar no fim de semana de Ano
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Obra de Eduardo Cruz, que 
participa de exposição no 
Museu de Arte do RS
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PINTURA NA PASSAGEM DO 
SÉCULO
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Obras pintores brasileiros, franceses e in
gleses, como Weingartner, Libindo Fer
raz, Geoffroy, Buxton-Knight e Gotuzzo. 
Até 27 de fevereiro.
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pintura NA PASSAGEM 
DO SÉCULO - A mostra 
Pintura na Passagem do Sé
culo reúne na Sala Pedro 
Weingartner, até o dia 27 de 
fevereiro, obras de pintores j 
brasileiros, franceses e ingle

ses do acervo do Margs. Tra
ta-se de um pequeno panora
ma das imagens acadêmicas 
presentes nos salões da bur
guesia do início do século, 
ainda que alguns artistas já 
revelem tendências pré-mo- 
demas. Na mostra, que tem

a curadoria de Rnth Bernar- 
des, estão obras de Wsingèrt- 
ner, Libindo Ferraz, Geof- 
froy, Buxton-Knight, Joseph 
Bail, Oscar Boeira, Gotuzzo, 
Bemardelh. entre outros. De 
terças a domingos, das 10 às 
17 horas.
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PINTURA NA PASSAGEM DO 
SÉCULO
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°).
Obras pintores brasileiros, franceses e in
gleses, como Weingartner, Libindo Fer
raz, Geoffroy, Buxton-Knight e Gotuzzo. 
Até 27 de fevereiro.
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PINTURA NA PASSAGEM DO 
SÉCULO
Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n °).
Obras pintores brasileiros, franceses e in
gleses, como Weingartner, Libindo Fer
raz, Geoffroy, Buxton-Knight e Gotuzzo. 
Até amanhã.
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PINTURA NA PASSAGEM DO 
SÉCULO — Sala Pedro Weingart- 

do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). Obras pintores brasileiros, 
franceses e ingleses, como Weingart
ner, Libindo Ferraz, Getrffroy, Bux
ton-Knight e Gotuzzo. Último dia.
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