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Colegas,

É com grande satisfação que convidamos para a atividade Mulheres artistas: questões 

atuais, no dia 08 de março, dia Internacional da Mulher. Para discutir o tema, a primeira 
convidada, Prof-. Dra. Lurdi Blauth, falará sobre Interfaces e diálogos da mulher artista, 
professora e pesquisadora, a partir de relatos de sua própria trajetória. A segunda fala da tarde 
será da ProR DR Luciana Gruppelli Loponte, que abordará a questão das Visibilidades e 
invisibilidades de mulheres artistas em museus. Nesta fala, ela pretende ir além da indagação 
da ausência das mulheres artistas nas grandes narrativas de história da arte, debatendo sobre 
os espaços ocupados por mulheres artistas nos discursos curatoriais e espaços museológicos, e 
sobre os modos com os quais a produção de mulheres no campo das artes visuais é visibilizada 
ou obscurecida.

Local: Auditório do MARGS

Data: 08 de março

Horário: 16h

Segue, anexo, arte-convite!

Contamos com a presença de vocês.

Abçs.

Carla A. Batista da Silva

Técnica em Assuntos Culturais

Núcleo Educativo

51 3225-7551

Museu de Arte do RS Ado Malagoli - MARGS
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Profa. Dra. Lurdi Blauth
Interfaces e diálogos da mulher artista, professora e pesquisadora

Profa. Dra. Luciana Gruppelli Loponte
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