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Pesquisa Margs

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli <margsmuseu@gmail.com>
quinta-feira, 7 de julho de 2016 18:15
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Convite e release Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 
a 2015), dia 12 de julho, às 18h30min
imagens selecionadas para catálogo e imprensa + legendas-.doc; Release MARGS 
- Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre.pdf
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UM OLHAR DE BERLIM SOBRE 
A ARTE IMPRENSA EM PORTO ALEGRE 
(1960 A 2015) I
Curador: Rolf Külz-Mackenzie, Berlin
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli em parceria com o Goethe-Institut Porto alegre e a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul inauguram dia 12 de julho, às 18h30min a exposição Um olhar de 
Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 2015), nas galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, com 
entrada franca.
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https://we.tl/iAES091jky

Exposição Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 2015)

Abertura: 12 de julho de 2016 | 18h30min

Visitação até 20 de agosto de 2016

Horários para visitação: De terças a domingos | das lOh às 19h

Visita guiada com o curador Rolf Külz-Mackenzie (Alemanha)

13 de Julho de 2016

1 Oh | Aberta ao público com tradução consecutiva

18h30 | Para professores de alemão, em alemão

Lançamento do catálogo da exposição

Data: 18 de agosto de 2016| 18h30min

Local: MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli)

Praça da Afândega, s/n - Centro Histórico de Porto Alegre

Goethe-Institut 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@portoalegre.goethe.org
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Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 2015)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli em parceria com o Goethe-lnstitut 
Porto alegre e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul inauguram dia 12 de julho, às 
18h30min a exposição Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 
2015), nas galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, com entrada franca.

A convite do Goethe-lnstitut Porto alegre, o curador alemão Rolf Külz-Mackenzie esteve na 
capital gaúcha durante cinco semanas no início de 2016 realizando uma residência 
curatorial. Durante esse período, Külz-Mackenzie selecionou obras no acervo da Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS, com foco em arte impressa. O 
resultado dessa seleção é apresentado nesta exposição no MARGS e conta com obras de 
mais de setenta artistas, alguns deles reconhecidos nacional e internacionalmente, como 
Carlos Scliar, Francisco Stockinger, Glauco Rodrigues, Helena Kanaan, Karin Lambrecht, 
Regina Silveira, Rose Lutzenberger, Vera Chaves Barcellos.

O conjuto das obras escolhidas é caracterizado por sua diversidade de forma e de conteúdo: 
"A exposição faz um corte representativo nos trabalhos dos últimos 55 anos: são obras com 
diferentes técnicas de impressão, gêneros, estilos e formas de confecção e de 
representação, além de diversos conteúdos, em contraposições que possibilitam diálogos 
em uma montagem em que local, tempo e espaço - especialmente os espaços de exposição - 
são levados em consideração. Surpresas - isso é o que quero produzir com minha 
apresentação", comenta o curador.

A exposição "Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 2015)" é 
uma realização conjunta do Goethe-lnstitut Porto Alegre, Instituto de Artes da UFRGS 
(Pinacoteca Barão de Santo Ângelo), Departamento de Difusão Cultural (UFRGS) e Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) e integra o projeto The Power of 
Printmaking, que busca incentivar, difundir e integrar as manifestações no âmbito da arte 
impressa, campo de forte tradição no Brasil e na Alemanha.

Dr. Rolf Külz Mackenzie, 1946, vive e trabalha em Berlim

Doutor em Hitória, estudou arquitetura e urbanismo, pintura , desenho gráfico, comunicação e 
teatro.
Trabalhou como urbanista, diretor de cinema, pintor, professor univiversitário nas áreas de cinema e 
vídeo, curador de arte, produtor cultural e publicitário.
Desde 1982 como artista, curador e produtor vem realizando inúmeros projetos culturais e 
exposições.
Publicou epsaios na área da cultura, arte e história, assim como, textos para catálogos de artistas e 
exposições.



Realização
Goethe - Institut Porto Alegre
Instituto de Artes da UFRGS
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo
DDC — Departamento de Difusão Cultural da UFRGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Apoio
Café do MARGS 
Arteeplantas 
Celulose Riograndense 
AAMARGS

Contatos:
Adair Gass: (51) 2118-7800 / 96457217
Núcleo de Curadoria: 51 32272012
Núcleo de Comunicação: Cláudia Antunes -51 32863145

Imagens no link: 
https://we.tl/iAES09likv

Exposição Um olhar de Berlim sobre a arte impressa em Porto Alegre (1960 a 2015) 
Abertura: 12 de julho de 2016 | 18h30min
Visitação até 20 de agosto de 2016
Horários para visitação: De terças a domingos | das lOh às 19h

Visita guiada com o curador Rolf Külz-Mackenzie (Alemanha)
13 de Julho de 2016
lOh | Aberta ao público com tradução consecutiva 
18h30 | Para professores de alemão, em alemão

Lançamento do catálogo da exposição
Data: 18 de agosto de 20161 18h30min
Local: MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli) 
Praça da Afândega, s/n - Centro Histórico de Porto Alegre

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


MARGS acesse o preview aqui.
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Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico - Porto Alegre/RS 

Telefone: 51 32272311

Entrada Franca


