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.cj.ÁiPOSIQAO DO ACERVO do P-RGS
m ESCULTURAS E OB.J2ffi.qS

Período: ô.e 03 de jurdacs a 06 de julho de 1976

Objetivo:
Apresentar uma exposição do Acervo do HARGS^dando relevo 
as esculturas e objetos de sua coleção»

Be3taçue Er>peciai:
"Escultura- Objeto5" da A va t ar Moraes» 
Aquisição do MARGS era dezembro de 1975

RELAÇÃO MB OBRAS APfíE SE TOADAS

lo ?5XICA’f - escultura era metal 
Remando Corona

2 o ,f IMAGEM SOBRE ü MAR15 
Luiz Gonzaga

30 nMJ" e "MOÇA SENTADA" - Terracota-escultura em barro 
Vasco Prado

4o "BXÔ"- escultura em pedra sabão0 
Mario Cravo Junior

5o lfARQUEIRO*’- escultura em madeira e metal 
Prancisco Stoclcinger

60 "CRISTO CHUCIFICAD0”- escultura em ferro fundido 
Mario Cravo Junior

7. "AMSTÁCIO" - escultura em madeira 
Gomercindo da Silva Pacheco~G*WA

80 "NINFA SOBRE as Aguas*1- escultura em resina 
Astrid Hermann

9o "PISTA"-* escultura em gesso patinado 
Rosemarie Babnigg

10,"VISÃO BRANCA"- escultura em ferro fundido 
Guscavo Tenius

i 3 * tio üü JjTORA. - OBJ ET 0" - monta ge m 
Avatar Moraes

;i2/’00AS0"- objeto em acrílico 
lisa Monteiro

escultura em fibra e resina plástica

de 13 de Julho a 8 do agosto t" ARTE C-AUCHA DO ACERVO 00 MARGS”
Lançamento de ura cataio^especiai arrolando

os artistas gaúchos e -suas obras no Museu de Arte do R»G-S*
Arte Ambienta?- de CARLOS ASP,
Fr°grama cultural- complementando- a expo^rçàtc



SÊC—DAC
Museu de Arte do Rio Grande do Sul

UNIDADE DO ACERVO-1976
Planeiamento de Exuoslcoes Temporárias do ACERVO do MAR CS

Exposição: EXPOSIÇÃO DE ESCULTURAS e OBJETOS 
Datar de ^ de junho a 6 de julho 
OBJETIVO:

Apresentar uma exposição do Acervo do MARGS,dando relevo às 
ESCULTURAS e OBJETOS de sua coleçãorhem como oferecer aos visitan 
tes a oportunidade de revisar seus conceitos de arte tri-dimensio 
nal,atravás de textos didáticos*

DESTAQUE ESPECIAL:
OBJETO de AVATAR MORAES*.—Aquisição de 1976

MOVIMENTAÇÃO DA EQUIPE:

I*Texto didático- Arte tri-demensional:-Escultura e Objeto
* Pesquisa bibliográfica
* Entrevista gravada com escultores e artistas 

que eonstroem Objetos*
* Artistas que serão entrevistados:

“ Rose Lutzemberger 
— Ilzra Monteiro 
- Clovis Peretti

Ruth e M. Ign^Te^ 
Jade r

Maria Ignácia
2. Pesauisa nara as carteias didáticas*

Datilografia e montagem.... . . . . .

3* Escultura de LUIZ GONZAGA*.
J Telefonar para Maria Bonumá (DAC) marcar hora

.Pr?.^obrepM .........................g&jzLa g ivi-r __
v( Esta obra por nao se encontar no MARGS na o foi tombad? 

4* Pedestais ou suportes
/N&nero existente no Margs.... . . . . .

\/ Providenciar o retorno dos que foram para a Assembléia
/Para o Salão do Professor*..^..... . . . . . . . . .  Na ir*

v Pintura dos suportes que estão sujos....Sr.Aparício.
6*. Ofício dia 51 de maio

Ao artista Clovis Perettisoara participar da Exposição 
"Esculturas e Objetos” juntamente .com,obras, do Acervo 
do MARGS^com um de seus objetos»como')conviaaaoaespeclaJ 

^CggvMá-Io para participar com um de seus obje
tos cineticoscdas ATIVIDADESn Artísticas programadas 
para julho do correnteza ser apresentada, por ocaziao 
da Exposição do Acervo:"ARTE GAÚCHA do Acervo do MARGS 
em dadâa a ser combinada*

nara vir

.4?.

Na ir•»•

Na ir
/ 7- Montagem da Exposição:

Dia 5 e 4 de junho.
Manhar Sr Aparício ou Aristides 

Jader e Ruth
Tarde: Maria Ignácia e Ruth 

OBRAS QUE SERÃO APRESENTADAS:
1 tfOb jeto-£ V^J....... de Avatar Moraes
2.Eseultura .-JttpSSek^otlíKde Luiz Gonzaga 
5*. ”MA DO NA ” de Rosmarie Babling 
4*"ARQUEIRO” de F-Stokinger 
5 * M$A NA S TA CIO " d e G o me r ei n d o P a eh e eo 
6*"Cristo Cruxificado"- Mario Cravo Junior 
7*"INCA" - Fernando Corona 
8."Visão Branca"- Carlos Gustavo Tenius 
9.is* "Moça Sentada" e "M" - Vasco Prado
!$•*, . . . . . . . . * ....Astrid Herman( telefonar saber nome da peça) ;
I2."0CAS0"- pbjeto de lisa Monteiro ( telefonar,marcar entrevista) 
13*0Jbjetoítíif.rnMfP..CWQ.. .( convidado ESnecial) Clovis Peretti



museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130 porto alegre rgs

SBGíF.ÉARIA D mmqlo B CULfÜRA 
0?i"ARTAI4ENT0 DE ASSUHTOS CülffLEAIS 
'4USEU BE ARTS IX) HIO DBA W&

SÜBATiVIDÂUB

1. Identificação
1.1 órgão - Secretaria do Educação e Cultura

1.2 Unidade Orçamentária- aparte mento de Assuntos Culturais*

1.3 Função - Educação o Cultura............................................ ...................

1.4 Programa - Cultura...................................................................... ..

l.p Subprograma Difusão Cultural......................................................... ..

1.6 Atividade - Expansão das Atividades Culturais........................

1.7 3ubatividade- Exposição "Esculturas e Objetos".................... «

1.8 Expositor - VtARGS.

1.9 lurnero de Obras - 12 

2. Estratégia:

2.1 Finalidade:
Incentivar o crescimento cultural da comunidade

2.2 Justificativa*

Dar continuidade a execução

2.3 Objetivo:
# »

Atender culturalmente a comunidade através de uma exposição 

de esculturas e objetos do Acervo do MÀHCíS.
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do Plano de Ação Cultural do DAC»

3. :atica:

3.1 '«eta:
Realizar d© 3 de junho a 6 de jullio.no ‘usou do Arte do Rio 

Grande do Sul.utsa exposição de esculturas e objetos perten

centes ao Acervo do ARGS*

3.2 Financiamento da Subatividado

3.2.1. Custo............................................ ......................... ..................................

3.3. Condiçãos do Execução:

- Planejamento da o oolção*

- levantamento das obras a serem apresentadas;



museu de arte do rio grande do sul IdIlo ale6„ _ ,"httra
praça mal. deodoro - teatro são pedro - 1.» andar - fone 4130

• entendimentos com a direção do MARGS;

• Preparação das obras a serem expostas;

• pintura dos pedestais;

• montagem da exposição;

• pesquisa e preparo

• pesquisa do texto didático;

. mecanografia e reprografia,* textos didáticos.

4. Avaliação,:

A avaliação será feito pelo MARGS através de;

• levantamento de referências da crítica especializada;

• levantamento do numero de visitantes*

das carteias did^aticas;

. •
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