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Movimentos Silenciosos, de Marcei Odenbach 
Mostra de Videoarte em cartaz no MARGS e Goethe-lnstitut

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul,

apresenta a exposição Marcei Odenbach - Stille Bewegungen. Movimentos Silenciosos, 
abertura dia 5 de abril, às 19h, e visitação de 6 de abril a 28 de maio, com entrada franca.

A mostra pode ser visitada de 31 de março a 15 de maio, de terças a domingos, das lOh às 
19h, com entrada franca nas galerias João Fahrion, Pedro Weingartner, Ângelo Guido, Iberê 
Camargo e Oscar Boeira, no MARGS. Visitas mediadas a grupos podem ser agendadas pelo e- 
mail educativo@margs.rs .gov.br.

Simultaneamente, a programação segue com uma mostra de seis vídeos de Marcei 
Odenbach, que podem ser vistos de 6 de abril a 28 de maio, na galeria do Goethe-lnstitut 
Porto Alegre. Na ocasião da abertura da mostra de vídeos, haverá às 19h uma palestra com a 
historiadora da arte e curadora alemã Vanessa Joan Müller.

A exposição do Instituto de Relações Exteriores (ifa, Alemanha), apresenta a obra de um dos 
mais importantes videoartistas alemães da atualidade, através de instalações, vídeos e obras 
em papel das últimas três décadas.

Nascido em 1953, em Colônia, Marcei Odenbach é um pioneiro da videoarte. Seus trabalhos 
são narrativas complexas criadas por meio de uma técnica de colagem de trechos de 
produções para cinema e televisão, material de arquivo e imagens feitas por ele mesmo. A 
edição de imagens públicas e privadas gera enredos que conectam sutilmente a história, 
num nível superior, com o sentimento do ser humano individual e a biografia do artista.

Organizada pelo ifa em colaboração com o curador Matthias Mühling, a seleção dos 
trabalhos apresentada em Movimentos Silenciosos combina um enfoque retrospectivo com a 
tentativa de cobrir as principais temáticas abordadas pelo artista. 0 intenso questionamento 
da problemática da elaboração do passado ilustra, em especial, como as obras de Odenbach 
refletem a Alemanha pós-guerra e a situação de sua sociedade. Esse foco temático, 

entretanto, foi situado já bem cedo pelo artista dentro de um horizonte mais amplo, que 
abria o questionamento especificamente alemão para uma perspectiva mais geral. Ele 
aproximou-se de diferentes culturas e constelações políticas e integrou suas observações 
dentro da obra, traçando, assim, linhas de conexão do trauma alemão com o regime nazista

em parceria com o Goethe-lnstitut Porto Alegre,

com
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até o genocídio em Ruanda, do imaginário sobre o masculino na Turquia até o papel da 
mulher na Venezuela, do familiar até o desconhecido, da própria biografia até a história dos 
outros.

Exposição
Marcei Odenbach - Stille Bewegungen. Movimentos Silenciosos
Local: MARGS (galerias João Fahrion, Pedro Weingartner, Ângelo Guido, Iberê Camargo e 
Oscar Boeira)
Abertura: 5 de abril, às 19h 
Visitação: 6 de abril a 28 de maio 
Terças a domingos, das lOh às 19h 
Entrada Franca

Mostra de vídeos de Marcei Odenbach
Local: Galeria do Goethe-lnstitut Porto Alegre
Abertura: 6 de abril | 19h (palestra de abertura com a historiadora da arte e curadora alemã 
Vanessa Joan Müller)
Visitação: 7 de abril a 28 de maio 
Segunda a sexta | das 9h às 21h 
Sábados | das 9h às 13h

Contatos:

Adair Gass: (51) 2118-7800 / 96457217

Núcleo de Curadoria: 51 32272012

Núcleo de Comunicação: Cláudia Antunes -51 32863145

Apoio

Arte e Plantas

Celulose Rio-grandense

Café do MARGS

AAMARGS



Realização

ifa Institut für Auslandsbeziehungen e. V.

Goethe-lnstitut Porto Alegre

Museu de Arte do Arte do Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado da Cultura

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Goethe-lnstitut Porto Alegre

24 de Outubro, 112 

90510-000 Porto Alegre/RS 

Brasil | Brasilien 

Tel.: 0055+51+2118-7800

Fax: 0055+51+2118-7810

www.goethe.de/portoalegre

programm(a)portoalegre. goethe.org

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n. 

Centro Histórico, Porto Alegre

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.goethe.de/portoalegre
http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu


AGENDA CULTURAL

MARCEL ODENBACH NO BRASIL BUSCA NO PARALELO

CATEGORIAS

Arquitetura 
Arte Acadêmica 
Arte Brasileira 
Arte Cinética 
Arte Conceituai 
Arte Contemporânea 
Arte Digital 
Arte estrangeira 
Arte Impressionista 
Arte Moderna 
Arte Naif 
Arte Popular 
Arte Primitiva 
Arte Sacra 
Arte Surrealista 
Arte Urbana 
Artesanato 
Bienais 
Cartazes 
Catálogos 
Cerâmica 
Cinema 
Colagem 
Coleções 
Conferência 
Cursos 
Desenho 
Design 
Esculturas 
Exposições 
Feiras 
Filmes 
Fluxus 
Fotografia 
Grafite 
Happening 
Instalação 

Gravura 
Lançamentos 
Leilões 
Livros 
Locais 

Exterior 
Outros estados 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

Museus

O MARGS Ado Malagoli, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, apresenta nas galerias João Fahrion, 
Pedro Weingartner, Ângelo Guido, Iberê Camargo e Oscar Boeira, exposição individual “Stille 
Bewegungen/Movimentos Silenciosos". A mostra em parceria com o Instituto de Relações 
Exteriores, ifa, Alemanha, apresenta a obra de Marcei Odembach, um dos mais importantes 
videoartistas alemães através de diversas mídias como videoteipes, videoinstalações e obras 
papel das últimas três décadas.

em

Odenbach desde cedo para uma perspectiva maisO tema do pós-guerra alemão abre-se 
ampla, na medida em que diferentes culturas e constelações políticas são observadas e 
impregnadas no conjunto da obra. O artista desenha um retrato ao mesmo tempo analítico e 
emocional do ser humano na sociedade globalizada. Simultaneamente à mostra, que ocorre no 
MARGS, o Goethe-lnstitut Porto Alegre apresenta também 6 vídeos de Odenbach selecionados 
especialmente pelo artista para o espaço expositivo do instituto.

com

Organizada pelo ifa em colaboração com o curador Matthias Mühling, a seleção dos trabalhos 
apresentada em "Movimentos Silenciosos" combina um enfoque retrospectivo com a tentativa de 
cobrir as principais temáticas abordadas pelo artista. O intenso questionamento da problemática 
da elaboração do passado ilustra, em especial, como as obras de Odenbach refletem a Alemanha 
pós-guerra e a situação de sua sociedade. Esse foco temático, entretanto, foi situado já bem cedo 
pelo artista dentro de um horizonte mais amplo, que abria o questionamento especifica mente 
alemão para uma perspectiva mais geral. Ele aproximou-se de diferentes culturas e constelações 
políticas e integrou suas observações dentro da obra, traçando, assim, linhas de conexão do 
trauma alemão com o regime nazista até o genocídio em Ruanda, do imaginário sobre o 
masculino na Turquia até o papel da mulher na Venezuela, do familiar até o desconhecido, da 
própria biografia até a história dos outros.

Sobre o artista

Nascido em 1953, em Colônia, Marcei Odenbach é um pioneiro da videoarte. Seus trabalhos sao 
narrativas complexas criadas por meio de uma técnica de colagem de trechos de produçoes para 

televisão, material de arquivo e imagens feitas por ele mesmo. A edição de imagens
a história, num nível superior, com o

cinema e
públicas e privadas gera enredos que conectam sutilmente 
sentimento do ser humano individual e a biografia do artista.

Até 29 de maio.



0 Governo do Estado do Rio Grande do Sul. a Secretaria de Estado da Cultura, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
o Goetlie-lnstítut Porto AJegre e o ifa (Instituto de Relações Exteriores). Stuttgart, Alemanha têm honra de convidar para a exposição
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BEWEGUNGEN
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Abertura dia 5 de abril de 2016, terça-feira, à$ 19h 

Visitação de 6 de abril a 29 de maio de 2016

MUSEU D£ ARTE DO RIO CRANOC DO SUL ACO MAIACOU 
Praça da Alfândega. í/i>‘ • Centro Histórico 
Cep: 90010-150 • Porto Alegre/ RS • Sra;il 
Fone 151)3:27.2311 • Fai. (51) 3221.2646 
wvwv.faccbwk.wm/margsrnuKu 
WAW.rtwgs.rtgov.fc*

UÉPalestra com Vanessa Míiiler e Mostra de Vídeos sobre Marcei Odenbach 
Dia 6 de abril de 2016. às 19h, no Goethe-lnsütut Porto Alegre
Rua 24 de Outubro. 112 • Pwto Alegre/RS 
wvm.goethe.de/porto3legri 
Traduçao simultâneo e entiada tranco
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