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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Pedem o prazer de sua presença para a abertura das 

exposições "ARTE GAÚCHA DO MARGS" e "ARTE AMBIENTAL DE 

CARLOS ASP", dia 13 de julho, terça-feira, às 19 horas, no Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul, à Av. Salgado Filho, 235 - 1.° andar.

Período das Exposições : 13 de julho a 8 de agosto de 1976.
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MARGS divulga obras gaiíchas
existentes em seu acervo
O Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul (avenida Salgado Fi- 
IS10, 235, primeiro andar) abrirá 
dia. 13, às lOh, a mostra intitu
lada Arte Gaúcha do Margs, 
que tem por finalidade divul
gar as obras de gaúchos existen
tes em seu acervo, destacando 
doaçoes recebidas de várias en
tidades e artistas rio-granden- 
ses.

Os assuntos escolhidos para o
curso, vão desde a criação e os 
aspectos sociais da arte. suas 
relações com a oultuira e 'histó
ria; a formação da arte 
tal, a cultura clássica * 
tianismo; o estilo gótico 
nascimento na Itália: um levan
tamento sobre vários pontos da 
história da arte ocidental, ate 
as tendências da arte moderna 
entie as duas grandes guerras « 
a época atual. As inscrições po
dem ser feitas das 9h às Ilh30 
min e das 14h às 17h30min. a 
partia' de hoje, no Museu.

ociden- 
e o Cris- 

e o re-

Na abertura e durante o pe- 
ríodo da exposição, complemen
tada por um trabalho de Carlos 
Asp, o Margs lançará um catá
logo de todas as suas obras e, 
dia 20 de Julho, promoverá uma 
palestra SObre o tema Arte Bar
roca das Missões; no dia 27, ha
verá uma sessão de cinema c 
audiovisual sobre 
ma. Está também 
ma excursão às Missões 
dias 23 e 24.

SALÃO

A fim de reunir obras moder
nas de artistas do Rio Grande 
do Sul, o Margs realizará tam
bém, entre os dias cinco e 20 
de outubro, no prédio da Dele
gacia Estadual do Ministério da 
Fazenda, sua futura sede. o n 
Salão de Cerâmica Artística.

As obras (inéditas) seleciona
das por um júri, ganharão 
teriormente prêmios de 
ção. Não serão admitidas peças 
com decoração a frio ou peças 
industriais pintadas sobre esmal
te. As categorias de cerâmica 
serão mostradas separadamente, 
em seções de formas, painéis e 
murais, e de pratos

o mesmo te- 
programa u-

nos

CURSO

Para introdução à apreciação 
cia.s Artes Visuais, o Margs pro- 
moverá curso de Arte Ocidental 
pelo professor e crítico de arte 
Carlos Scarínei, de 12 a 30 de 
Julho, com apresentação do te
ma programado acompanhada de 
projeção de dlapositivos, deba
tendo-se, em cada obra, autor, 
época, e estilo, 
levantes.

pos-
aquisl-

-
seus aspectos re-

e vasos.
*
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Arte Gaúcha do Acervo do 

Museu de Arte do Estado
0 Museu de Arte do De

partamento de Assuntos Cul
turais da SEC vai inaugurar 
no dia 13, terça-feira, às 19 
horas, em sua sede provisó
ria da Salgado Filho, 235 — 
l.° andar, a exposição intitu
lada “Arte Gaúcha do 
MARGS”, que será comple
mentada por um trabalho de 
arte ambiental de Carlos 
Asp.

prios artistas do Rio Grande 
do Sul.

Na abertura da mostra se
rá lançado um catálogo espe
cial relacionando todas as 
obras dos gaúchos no acer
vo, mas a exposição vai des
tacar apenas 30 trabalhos.

Durante o período da ex
posição, a unidade de acer- 

MARGS programouvo do
uma série de atividades ar
tístico - culturais, incluindo 
uma palestra dia 20 de ju
lho, às 16 horas sobre o te
ma “Arte Barroca das Mis
sões” e cinema e audiovisual 
no dia 27, às 17 horas, no 
MARGS. Também está pro
gramada uma excursão às 
Missões dias 23 e 24 de ju
lho, sendo que maiores es
clarecimentos serão divulga
dos oportunamente pela im
prensa local.

O período das exposições 
é de 13 de julho a 8 de agos
to.

“Arte Gaúcha do MARGS” 
tem por finalidade divulgar 
as obras de artistas gaúchos 
existentes no acervo do Mu
seu, ressaltando doações re
cebidas do Governo do Esta
do, Instituições Culturais, 
Clubes de Serviço e, dos pró-
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Arte gaúcha no Margs
19 h, na sede provisória do 
Museu, na Avenida Salgado Filho, 
235, Io andar. Paralelamente a 
esta mostra promovida pelo 
DAC/SEC, estará sendo exposta a 
Arte Ambiental de Carlos Asp. 0 
período da exposição será de 13/7 
até 8/8. Um catálogo especial 
relacionando todas as obras dos 
gaúchos no acervo, embora a 
mostra destaque apenas 30 
trabalhos, será lançado na aber
tura da exposição. A Unidade de 
acervo do Margs 
período da mostra, programou 
uma série de atividades artístico- 
culturais incluindo uma palestra, 
no próximo dia 20/7, às 16 h, 
sobre o tema Arte Barroca das 
Missões, e cinema e áudio-visual 
no dia 27, às 17 h, no Margs. 
Também está programada uma 
excursão às Missões, dias 23 e 24 
do corrente.

A divulgação das obras de ar
tistas gaúchos existentes no acer
vo do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, ressaltando doações 
recebidas do Governo Estadual, 
Instituições Culturais ou dos 
próprios artistas — é o principal 
objetivo da Exposição Arte Gaúcha 
no Margs, que deverá ser 
inaugurada no próximo dia 13, às

durante o

d (■ »/i/H
ARTE GAÚCHA NO MARGS

Xilogravura em branco e preto, de Anestor Tavares.

Arte Gaúcha do Margs é uma exposição organizada para home
nagear os artistas gaúchos. A mostra tem caráter didático-cultural. 
Apresenta obras de pintura, gravura, escultura, desenho, tapeçaria, ob
jeto e cerâmica. Comparece com um catálogo especial onde relaciona 
todas as obras dos artistas gaúchos no acervo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A exposição releva as doações e mostra 3 dezenas de 
peças dentro de um caráter contemporâneo. Complementando a ex
posição, Carlos Asp apreserita um ambiente todo em papel, denominado 
Passagens (Mágicas) da Vida. Integrando a mostra Arte Gaúcha (do 
Acervo) do Margs" o Museu convida artistas, professores de arte e 
Educação Artista, estudantes e pessoas interessadas para a palestra, 
dia 20 de julho, às 17 h, na sede do Margs (Av. Salgado Filho, 235, Io 
andar), com entrada franca para os interessados, do eminente pes
quisador e historiador Padre Arthur Rabuske sobre a Cultura Missio- 
neira. Na mesma ocasião Ayres Cerutti projetará diapositivos da Arte 
Missioneira do Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. Material sobre 
o assunto será distribuído entre os participantes.
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Arte gaúcha no Margs

A divulgação das obras de ar
tistas gaúchos existentes no acer
vo do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, ressaltando doações 
recebidas do Governo Estadual, 
Instituições Culturais ou dos 
próprios artistas — é o principal 
objetivo da Exposição Arte Gaúcha 
no Margs, que deverá ser 
inaugurada no próximo dia 13, às

19 h, na sede provisória do 
Museu, na Avenida Salgodo Filho, 
235, Io andar. Paralelamente a 
esta mostra promovida pelo 
DAC/SEC, «stará sendo exposta a 
Arte Ambit>ofòl de Carlos Asp. 0 
período da exposição será de 13/7 
até 8/8. Um catálogo especial 
relacionando todas as obras dos 
gaúchos no acervo, embora a 
mostra destaque apenas 30 
trabalhos, será lançado na aber
tura da exposição. A Unidade de 
acervo do Margs, durante o 
período da mostra, programou 
uma série de atividades artístico- 
culturais incluindo uma palestra, 
no próximo dia 20/7, às 16 h, 
sobre o tema Arte Barroca das 
Missões, e cinema e áudio-visual 
no dia 27, às 17 h, no Margs. 
Também está programada uma 
excursão às Missões, dias 23 e 24 
do corrente.

. «

/
Hoje, às 19 horas, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, terão 

início as exposições "Arte Gaúcha 
do MARGS" e "Arte Ambiental de 
Carlos Asp. Estas exposições es
tarão abertas ao público até 6 de 
agosto.
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MUSEU DE ARTE PROMOVE 

CULTURA MISSIONEIRA
Inteirando a exposição Arte Gaúcha do Margs , 

o Museu de Arte do Rio Grande do Sul órgão do DAC/- 
SEC. convida artistas, professores de Arte e Educação 
Artística, estudantes e pessoas interessadas para 
participarem das atividades culturais, do corrente 
mês.

Dia 20 às 17 horas, na sede do MARGS, Av. Sal
gado Filho, 235, 1 °. andar, com entrada franca, pales
tra sobre a Cubura Missionária pelo historiador e pes
quisador Padre Arthur Rabuske. Na mesma ocasião 
Ayres Cerutti, apresentará diapositivos de esculturas 

rquitetura das Missões Jesuiticas do R.G. Sul, Ar
gentina e Paraguai. Material sobre o assunto será dis
tribuído aos participantes.

Dias 23 e 24, excursão para Santo Ângelo e São 
Miguel, em ônibus especial, com salda às 23 horas e 
retorno dia 24 à noite. O objetivo da excursão é vi
sitar o Museu das Missões e o reduto da Missão de 
São João Batista. Inscrições e informações do MARGS 
dias 16 e 17, no horário da tarde..

e a
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ARTE GAÚCHA NO MARGS

#

Xilogravura em branco e preto, de Anestor Tavares.

Arte Gaúcha do Margs é uma exposição organizada para home
nagear os artistas gaúchos. A mostra tem caráter didático-cultural. 
Apresenta obras de pintura, gravura, escultura, desenho, tapeçaria, ob
jeto e cerâmica. Comparece com um catálogo especial onde relaciona 
todas as obras dos artistas gaúchos no acervo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A exposição releva as doações e mostra 3 dezenas de 
peças dentro de um caráter contemporâneo. Complementando 
posição, Carlos Asp apresertta um ambiente todo em papel, denominado 
Passagens (Mágicas) da Vida. Integrando a mostra Arte Gaúcha (do 
Acervo) do Margs" o Museu convida artistas, professores de arte e 
Educação Artista, estudantes e pessoas interessadas para a palestra, 
dia 20 de julho, às 17 h, na sede do Margs (Av. Salgado Filho, 235, Io 
andar), com entrada franca para os interessados, do eminente pes
quisador e historiador Padre Arthur Rabuske sobre a Cultura Missio- 
neira. Na mesma ocasião Ayres Cerutti projetará diapositivos da Arte 
Missioneira do Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai. Material sobre 
o assunto será distribuído entre os participantes.

a ex-
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HOJE
A Unidade do Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do

Arte Barroca nas Missões. AsSui promove palestra sobre a 
16h,

FM- 3320 DE 1ULHO DE 1976 
terça-feira

> ARTE GAÚCHA — O Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul (Salgado Filho, 235, pri
meiro andar) expõe obras de 
artistas gaúchos de seu acer
vo dc trabalhos experimentais 
de Carlos Asp, artista pre
miado no III Salão de Artes 
Visuais da UFRGS e um dos 

• cinco representantes do Esta- 
ltv/ Salão Arte Agora, 
oito de agosto. Hoje, as 

Unidade de Acervo do

►

do no 
Até l
16h. a , _
MARGS promove palestra so
bre Arte Barroca nas Missões 
e dia 27, às 17h, sessão de 
cinema e audiovisual.

FOLHA DA TARDE

20 DE JULHO DE 1976

* O historiador e pesquisa
dor padre Arthur Rabuske 
estará hoje às 17 horas no 
MARGS, realizando uma pa
lestra sobre “Cultura Missio- 
neira”. Na ocasião serão a- 
presentados diapositivos da 
arquitetura e esculturas exis
tentes nas Missões Jesuíti- 
cas do Estado, Argentina e 
Paraguai.
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Luiz Carlos Lisboa

Museu de Arte
•. 0 Museu de Arte do Rio Gran 
de do Sul publicou catálogo com a 
relação dos Artistas Gaúchos que 
possuem obras no acervo, tanto 
em doações como aquisições, num 
intervalo de tempo que vai de 1954 
a junho de 1 976. Gêneros 
presentes: pintura, desenho, gra
vura, escultura, tapeçaria, 
cerâmica e objeto. Registrados 114 
artistas mais Arte Missioneira, 
com um total de 187 obras. As 
ilustrações do folheto são de Rose 
Lutzemberger, Guma, Alice 
Brueggemann, Iberê Camargo, 
Clébio Guillon Soria, Jader de Si
queira, Olegário Vanius Machado, 
Anestor José Tavares, lisa 
Monteiro e Carla Obino. Entre 
outros artistas do acervo, Paulo 
Becker, Glênio Bianchetti, Oscar 
Boeira, Carollo, Castanêda, Léo 
Dexheimer, W. Elias, J. Fahrion, 
Gotuzzo, Ângelo Guido, Edgar 
Koetz, Ado Malagoli, Glauco Pinto 
de Moraes, Carlos Scliar, 
Weigartner, Fernando Corona, 
Vasco Prado, Xico Stockinger, 
Paulo Porcella, Nelson Wiegert, 
Zorávia Bettiol, Fuhro, Danúbio 
Gonçalves, João Faria Vianna, 
Luisa Prado e Alice Soares. Parte 
do acervo está em exibição. A 
apresentação traz a assinatura de 
Luiz Inácio Medeiros, diretor do 
MARGS.

Missões em São Miguel e ao Redutc 
de São Batista, em São João Velho 
(nesse momento em que o impor
tante é valorizar o turismo 
Brasileiro), que se efetuará nos 
dias 23 e 24, as informações poden
do ser dadas no próprio MARGS.

• Em outra sala aparece uma 
7^rtStaa ,í°ta,mente distinta, bati-

Passa9ens (Mágicas) da
cár?nc'Aecm que 0 iovem artista 
Carlos Asp armou uma verdadeira 
floresta de papel, usando todo o

C°m S°n0ri

• Dia 20, as 17 horas, o mesmo 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul fará a palestra Cultura 
M.ss.onaiera, realizada pelo 
historiador e pesquisar P. Arthur 
Rabuske, com apresentação de 
Slides do jornalista Ayres Cerutti 
contando o que é a 
missioneira no nosso Estado, 
Paraguai e Argentina. Também 
programa uma ao Museu das

arte



Searataria Educação e Gultura 
Departamento de Assuntos Culturais 
MUSEU UE ARTE ‘00 RIO GRATOS D( SUL

Unidade do Acervo do MARGS

EXCURSÃO fcS missCss

Integra não o exrosloao 'TARTE G-AUGUà T)0 MARCnS*so Wueeu de 
Arte do Rio Grande do Sul organizou aíivj cD>áes culturais oara 
ár ti sina ?r. re» Geesores de arte. a Uducnçno Artística 9 es tu dantes e 
pessoas interessadas durante o corrente mês;

- Palestra sobre a OUL TU RA MTSSIOUEIRA pelo historiador e 
l e s ci u 1 ea d o t B-a d r e A r tfcu r Rr o asfr e ^

•••• Dia íí Ira es colhidos por Ayres Cerutti solrjre Arte Missioneíra 
do Rio Grande do Sulque serão projetados atdg a pai esfera do 
Padre RabuskeÇbeín como dos redutos das Missões Jesuíticas da 
Argentina e Paraguaio

« Material sobra o aseronto será distribuído entre os preaerites0 

p a i a os e x eu r 3 i o n: 1 sj t a & „

Dia 10/7 
ás 17 horas

Pias 25 e Pi de .Julho: Excursão ã Santo A ngelo e São Miguel 
Promoção g Museu de A ria do Rio G-ranhe do ou 3 
Maio de ?ransrortgr- Inibas da Empresa OURO E URA TA * 
ureco da pasVagenT t Cr11, 150,00 (incluindo ida e volta)

•...,0 J.Uíqi.p- rrt:t»ato.Çfn<; som o» ete s mxe-nlc tctác-
o período da Excursão 

gaida de 'jorto Alegre; Dia p^ue julho fcs 75 horas.
f, fa7. -r çradas no caminho )

' Chegada em Santo Án,-;eJo; as- 6 horas do di- 2Â na Estação Ro doviária
{ CaTé e toaleie)

Dia 11? -
8ft 3c ou 9liora3- Ourei-v mentos ao Sz\> Prefeito Municipal e

Sv» jr». (-a rio de Tu vt sino o
Dom guía da Contar de S^nio ?>. ngelo 9 ri ei ia r o rednt 
do S-.JcDo BatiaMonumento ao g^nie das Missões 
padr-: Autonio 3em.ifl Pedra wltaeparáw ou "redra vuvdm 
Fu n d.: o - o do s sinos das missões je eu í ti ea a t>

•• Aj.moçc no Res íaurau r;e de São Miguel0 
- Vi si ia. .ac Museu das Missões © ao reduto da. Igreja 

d c S c Mi i íoj e 1 o Fo to gra f d a s „ d e a e nho s 
I7h~ Retorno t Santo Ângelo
l’8h- ' ba ã Igreja d-e Santo ^ngejo-reulica da de São Miguel, 

irna enj. :u;ias.' o ne / xv de Cristo toxxificsdoa

10h o-o IO,.50-

X 2 ho ru s •<; 
I 3h- i Th

i> o ç»

15 h- «J a i t a c u ?. • •; i o ta ^
Mc :f te d j.: • o o.r,íY* l • t ^ ;«a 2 5 ho ra s 0
Retorno > c rtn A ' ^ -n. ? PU cm 23 horas no máximo. 

£j£DA_E_ ÇHEOftM«̂•• '
Na "r'1 do v r a

e.xcnrrs:'o ; c - .Roao-.g nuentos.Coberto r o travesaeiro-n/àormir
ca e v i a ge ns0 Remédio s t-e e s o a i s o Ma te Soai e te„ 
íf;á oi. *1 ca f o to gráf 1 ca s, e tca AXÍmen feacão _SíPJl. P.9IJU

de cacti excurp. ou. f.‘«h
B-A VIA CEM _ Desejamos ou© a excursão atenda fct-rus

ob;?e tive•, p*-,- ;.... -ilp
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA DE EDUOAÇAO fi CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
museu de arte do rio grande DO SUL

UNIDADE DO ACERVO

Divulgação para imprensa

1* Exposição do Acervo " ARTE GAÚCHA DO ACEKVO/kARGS"

Data; de 13 de julho a 08 de qgosto 
Inauguraçao: dia 13 de julho as 19 horas

Finalidade: A exposição^tem por finalidade divulgar as obras de
artistas gaúchos existentes no Acervo do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul,

Objetivos:«Apresentar uma exposição de,obras de arte do Acervo, 
homenageando os artistas gaúchos e ressaltando as 
doaçoes,

•Divulgar o acervo do MARGS através de um catalogo que

relacionara as obras de artistas gaúchos,desde a funda
ção ate a presente data,

-Destacar as doações que o MARGS recebeu por parte do 
Governo do Estado,Instituições Culturais,Clubes de Ser
viço e artistas gaúchos.

*■

Realizar atividades Artistico-Culturais.oporjunizando 
aos visitantes ou participantes a interligação entre ao 
expressões artísticas.

2, Exposição paralela,complementando a Exposição do Acervo:
"Arte Ambiental de Óarlos Asp".

3* Catalogo: Serã lançado ura catãlçgo especial que relacionará as
obras dos artistas gaúchos existentes no Acervo do MARGS,

4* Exposição: Serão destacadas çm exposição obras doadas ao MARGS,
- obras contemporâneos,
- todos as categgrias serão reprgsentados,
- dada a iimitaçao de espaço,serão expostas,no máximo,

30 peças.

5* Atividades Culturais: %
1, - Excursão as Missões

Dias 23 e 24 de julho
2, - Palestra " Arte Barroca das Missões,

Dia 20 de julho as 16 horas

3, - Cinema-Audio visual MARGS 1976
-para estudantes,pessoas interessadas em arte. 
-Dia 27 as 17 horas no MARGS.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MUSEU DD AflgE DO RIO GRA.<BD DO 3üL - DAC/SBO

UHIDAD : DO ACERVO 
V LA .HglSCFOSigr.Bfl,
48 EKPOSIGÀO DO A CLAVOS "ARTE GAÚCHA DO ACERVO/^ARCS"
Data: de 13 d© julho a 06 de agosto de 1976

FINALIDADE: A exposição tem por finalidade divulgar as obras de artistas
«latentes no ACERTO 1)0 MUSEU DB ARTE DO R.G.SUL.

4

• Apresentar ume, eáposição de obras d© arte do acervo,home- 
najeando os artistas*ganchos e ressaltando as doaçoes.OBJETIVOS:

- Pi vulgar o acervo do MARG3 otrçves de um catalogo ^ue re
lacionara ao obras de artistas gaúchos,desde a fundação do 
Museu ate a prosents data*

«, Jo atacar as d caçoes qug o MARGS recebeu por porte do go» 
vemo do 'Safado9Instituições CulturaisfOLubes de Serviço ,a 
artistas gaúchos•

• Reallaor atividades Artíat 1 oo-OuIturaja,oportunisando aog 
visitantes ou participantes a interligação entre os expressões 
artísticas•

!

1* Exposição paralela.complementando a Exposição do Acervo:

"ARTE AMBIENTAL DB QARMS A3P "
•Construção ©abiental envolvente.
•Montagem de 6 a 10 de jul^o.
•Abertura dia 13 de julho os 19 horas

•• Tf

Materials
• Tecido do MARGS*
. Retalhos de Pelúcia do MARGS.

z • Painéis do tâARGS. . . . . . .  . . . . . . .  • *. . .
/ . Papal a papelão da I.KXADI» (necessário providenciar 
v . ' transporte.•••••••• Sair

'* Texto explicativo do «artista*
Fita gravado pelo artista*

•* Gravador do MARGS•
* Caixas de papelao das cadeiras do MARGS 
. Taxas,'iertolo,etc*.................
. Auxiliares da monta (pm, pela manha or.Aparioio

peja * e tarde-Aristides*Jair
Arttètft devera marcar horário*

Halr
Nair

■
V-

Equipe U.Acervo 
Prof • Magdalena 
Jader 
,Ruth 
labei

,Prof.Magdaleno
,Ruth

2. Catálogos^Plane JaragntQ.............• *; •••>•••
Relação das obras(levantamento;.••
listagem e mecanografia.....................
Fotografias••••••«.*.». . *. . .

/ Orçamento CORAG• •
\/ Subotiviáade. . . . . . . . . . . . .

í/ sft&lfttiâSfi (MMW DO ACERVO DO MUSEU Di2 ARTE DO RIO GRANDE
DO SUL". _
• Introdução
- Relação das obras p/cotegorias *



'

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

/
- Fotografias em branco-pz^to 

t/» Identificação.

( Critério p/fotografias: -Obra contemporânea )
-Obra doada ao MARGS

3. Exposição "ARTE GAUCFA 1)0 ACEHVO/MARGS"
Entrada

•Salas: Corredor 
Salão

-Data: de 13 de julho a 08 d© agosto 

Inauguração: dia 13 de julho às 19 horas

•Convites: Planejamento. . . . . . . . ,. . . . .. x
Orçamento ^Subatividade da Exposição)
Distribuição: Equipe AdministratJva-

• Artistas gaúchos(atenção especial)
• Autoridades
- Clubes de Serviço-( Ivjrons Clube)

( Rotary Clube)
• Instituições Culturais: Universidades

Faculdades 
Cultural Aàemãç 
Cultural Francês 
Cultural Americ. 
Escolas de Artew

•F.Alegre,Novo Hamburgo

Sala do Acervo: Carlos Asp

:

y Pz*o f • lagdal ema 
C0RAG.

#

• • •

- Cartass. . . . ..-.Girce (U.A.E.)
w - Pintura do Salão
A\ Dia12- manha-colaboração do grupo

tarde-
Material: Tinta Recoplast

H12.-lgalao |r meio 
Rolos.bandeja 
Pincéis.. . . . . . . .

- Pintura dos suportes p/ escultura

Dia 3-segunda feira.. . . . . . .

Mi Sr.Aparício
Sr.Aristides

• •

1 ° 1 Rivth, Jader.

Ruth

Sr Aparício

do MARGSTinta:
Pedestais: Sr.dos Passos 

Anjo
3 pedestais de porte medio p / esculturas 
Preparar um pedestal p/0 ARQUEIRO. . . Sr.Aparício

- MONTAGEM da Exposição
Sr.Aristides
Sr.Aparício

e 13-tftanhírtarde

- OBRAS DO ACERVO QtTE SERIO APRESENTADAS :
/» íodas as categorias’ airoTa^âs no acervo.

^ - Critério áo escolha: Contemporâneas
Doação feita ao iVIARGS

1. Esculturas n$ salão: Objas missioneiras
-Sao Francisco Xavier 
-Anjo
-Senhor dos passos

Dia 12

1/



e ...........
>/ -"Imagem sobre o 7tern 
/ •»*© Arqueiro

GOMA
I«iz Gonzaga
stoefeinger

• ••*♦*
M

2. Cerâaicn:
1/ -"0 Sstiva&or"***................. U Bertoiuei

3* Pinturas: t/«nPirrtum 11“ .............Alice 'Jrueggmann
^-"Passantes" *••...♦. agiiani 
^-r‘Figura em tensão!««IberS Camargo 
^ -oviiaeuto • * id ly Hwo 
/-"Circense II"
^-“A Mtft dos PesqueIros”
;<-"Mames oxuni na Cachoeira"
\/-” Sb Parque” 
v/»”l5ÀGíJÜS*
\/—Mo Tíomem"*..

"Quarta Transfiguração"- ?aulo Houayek 
v/-"Suely Atina Kalling- "Expectativa"

Clebío Soria
Diraitrie 
Altair 

Ç.A.Oliveira 
Charles layer 
A Zorzi

• • • #
• • •

•••••«»*

4» Desenho:
V •"Daaerâio Ifí- Heison Vlegert 
^/-"Desenho"- F.V.Baçth 

-"Dqsenho II- da Sorie A MOITB"- 
^"Paasaros era vpc oos^ico"- w^Dotto

yjj b sIZMJ) — yU> S * l - RCi WvOÍ*
" Gir aso is ” - •.,.* «Cçrla Obinp,

t?0$aH?J£AÍA Kpt -whmu^— Dot-fo - v
6# Objeto l/-"Ocoso"................... lisa Monteiro

C.Soria

5* Tapeçaria:

v/

^-"0 mrmiriü das tftfi
v^.rt3eafantes"
^ -"Doiaa"

Danúbio 
—A*C. aõiel (metal) 
••Anestor Tavares

^ " H&maradoa . •••elena .Si Iva iro. 
v.^*" Litografia n* S...C.Carrion B«Velho 
u-"Pereoia um Sstrarho * estivai"-* Anlco

Atc-a-tí. SS^ie« U----
^ncay^agGdo iroto^SqjXtpe-,

das peças »Baeolha-«TiBr. XuizfíA
d ader ^

7. Grar/ura * • !
N (•<«!(»

Monta&om do Bacr/oaição: ^Qr-^-oVl^CUxCto /O I

vu..,.v,,... ..JsLdor tw?

Ide ia inicial: p/d is fcribuiçSo diss peças :
p7?' ^'■ •gHpr *=1i»2=JCS

©IID
«ID
í|11 T dTFG G G G T

íO
Q 0. ®*rliAmbiental 

Carlos Asp
G G 2}

« Fie
P

Gí1
B|lPp P P P

j■



/

/- Lançamento do catalggo........................... dia 13 de julho as 19 horas
*/ - Abertura da Exposição”Arte Ambiental de C.Asp”...dia 13/ 19 horas 
X - Texto à& Asp........................................................ Asp-reprograf ia^ .,U.A.

• Coquetel.................hfíV§

4* Atividades Culturais
( se houver} Nelr

- EXCURSÃO AS MISSÕES

•Data: 23-24 de julho.

.linalidade da excursão:
— Valorizar a arte barroca das missões jesuíticai 

do Rio Orando do Sul.

•Objetivos:
— Realizar uma excursão è zona missioneira para:-

- visitar o reduto de Sao João Eaptísta e ao 
monumento ao P.Antonio Sepp- o gênio das 
miseoes,era S.João Velho;

- WLsitar o Museu das fissões s as .ruínas da 
Igreja de 3.Miguel,em S.Miguel;

- jlbropiciar aos artistas,professores de arte, 

estudiosos de arte, a oportunidade de oenhe 
cerea ou revisitarem as obras de arte barro
ca, como subsidio cultural e valoração da obra 
missioneira dos jesuítas|

as obras expostas no Museu das 
Missçes,orientados por um guia do Patrimônio 
Historico do Brasil;

- visitar a Igreja de Santo ângelo-replica da 
Igreja de S.Miguel e a áôagem missioneira 
que se encontra na referida Igreja.

•Excursionistas:
-Artistas,
-professores de arte & educação artística, 
-estudantes de arte e arquitetura,
-outras pessoas interessadas na cultura mls- 
sloneira.

QuJtj
• Condução: K“-ônibus, nfi de lugares:............
• Preço da passagem que inclui: dia 23 ida

dia 24 percurso ã ü.João%e 
3,Miguel,retorno a 
S .Ângelo

dia 24/noite- volta

36

js°,cc

.Saída de Porto Alegre:
dia 23 as 20 horas 
localrodoviãria

.Retorno de Santo
dia 24
chegada e*. Pgrto Alegre:-dia 25 pela 

manlia.
.Preparação do? excursionistas:

Tia~T3~7[e julho no MARGS às 17 h. 
-Encontro com pessoa ligada aos estu
dos da Cultura Missioneira



ATIVIDADES CUDTDFAlS: Pslastre
4a. Podre Artur Habuache S.J 

Seminário de S.Teopoldo*
Convidado. . . . . .

Dotes Die 20/julho n& 17 h.
Slnides.*.»*

/ Texto com orientação p/excursão
v Notas Se Padre A.Fpbusehe não aceitar o oenvita,procu

rar i-

.0.AcffTVO• • e »

s-**.Fr*t«ci«co Kioperdanss Macedo 
Fua Fiaehelont1705/15O1 
Sr. Pr. Carlos Galvoo Krebs 
Fue Al v ve c ?%chp de f 33 4

oux
Materials

................. ?®lr
0. A. Fenecia 1. 
0.A*Especial*

- cadeires.• ».♦«.. .
- Grsvedor............................
- Projetor de dispositivos

Nota Kgpecinl: Pedra Artur Fabusche 4 autor ds
--------------------"P.aNTOPTO FFPP.S.J.• 0 Gênio dos reduções Guaranis.

Fdltede pele tmfflP'08 em 1976.

...

iitMiW.S CKLTt'Wv:tH*

4.2.
Audiovisual** M/.RGS/1976 
CIFTíKa - PiloiGB dos Consulados: Alemão 

Dntfis Bis 27/julho, h© IV horaa Porta Ame ri cens 
Francês

Operador do 'tfJPGS, 
2UMS1.

mmnyam

*

ÍtitaEllS£
mahgs .u.a.f. 
ma noa
VA HGS 
ü.Acervo.

Projetor da filma 
C&deir&s»••»•••••
Tela..........................
Fil&es................. .. •

*air...

ATIVIDADE C0TT0P11S
4.5.

1' ■"



-• ' ••

í

•CTCURSlfo XS MIS.30Kq

PftOOPAMA

1- Mlâm <fo P»AiagrosPia 23/7 Bt« P3 «•» ■__________ _________
local í ^'ginco© PodoviAria

Home

DIb? 4/7 2* Chs*t»da ora Santo Apgçtlos
Pia 24 ns ^________ r
locais Botaçâo Rodoviária de S.Ângelo 

Tonlete
Onfá da manha

hora 8

3» 30h-»9hor\r>a3Prefeitura de S.íngel©:-
- Cumprimento© no Sr.Prefei
- Centur de S. Ângelo(guip) 

Artesanato em madeim-^- 
veia era estilo Barroco

10h-l0,30h - Sae J©ao Velho ~20if* de S*Ângelo 
-Visitar o reduto do MiSp£o de 
Soo */ooa Batiete- Monumento «o CSni© 
dos ^lesões- Padre Antonio Setfp*
- pedra "i to curti"- fundição 

ou pedra "eupin"
- Almoço- Restaurante de S.Mlguel
- Visita }i& Ruínas do IgrejJa

( resonstival polo Museu,Sr* Josti 
rtins-?*trií&cmáro s Histérico 

Racional-* Rur Morte Castelo 69 
santo Ângelo*

—Solicitar acompanhamento para *> 
identificageo dos obrae,etc#,n© 
Museu,o® Soo Miguel.

-Saído de 3ae Miguel 
-Santo Angela- Catedral s.Anelo 
rdplica do X.s*Mig<ul« Ohro Missionej

-lanche ou Janta 
Tc; crie:

*

3* viary/.s

I2h-
ljh íts 17h

Pistanela: 46 ouil»
de Sento Angela

IThlO- 
lflh -

ra*ieh30-19h

-S^ída de santo Ângelo p/|J. Alegre 
Porto Alegro - Rodoviário

)«.« *-•*.

MOVIWTAOfog
1.Ofício p»o Sf*Prefeito de Santo Ün^elo,coioiilcnndo a ida 

de uma Pvenre£© do Artistas e Professores de Arte,promo
vida polo WARGS#drg5e do PAC/SEC hj-

~3*J©5© ▼olhopVisltas» o reduto de S.Joao Batista 
e c Monumento no Padre Antonio 3epp 

-S»sfiguel^~ Visitar ps Ruínas da Igreja e o Museu
dp3 MÍ3S03S*

-artes dar ví sitas,cumprimentara© o Sr*P rafei t© ne 
^refeltara e no Secretario de Turismo de S.Angei© 

-Solicitar ao See de Turismo um guia paia acomra- 
nhar o grup© a S.J©ao Velho e S.Migu§.



2* Ofício «o Secretário de turismo de 3ant© ftn^elo tcomu~ 
nJLctatido a excursão kv Mg00800 com um tfrur© d© artistae, 
rrefessores de Arte © fujàcicmários d© MAROtí 
( ver indicação anterior)

■% Ao flr.^osé Wartlaa
Diretor do^nseu das Misflõea* do Patrimônio

Artfstí&o T&ex&nal»
Soa ff®aite C©0'bíT^t^9 - 0 IV9H0 i

-.comunicando n visita de um psp» de ertietas, rrofeasoree1 
d© arte e funcionário do WARfcS ao ‘"usou doe ^issoes em 
Pnc ^igr©Itdio Í?A de Ja 1 ho f pror^oçT\o do '^AHGS/DAC/SBC

-0 frrupo deverá almoçar no TQ&i&nm nte de 3.Mi£tr©X*í'ão 
‘ todo <58 peaMoas.Pede-ee ^ntilespo ©visor responsá

vel d© R^elíinionte*
•A viaita eerá feito afes es 1*1 horas ( depoie^d© olmoco) 
pede-se a srentilexo d© ©eu acompanhamento,para © melhor 
aproveitamento do frrwpo*

• • • *

MG

)•

A rti © te s

a"*»»—^
^etudiesoe e interessado© no cultura, m.leaioneiri

Pr&dú d& uftggogems
ônibus:
% paasegens e»tá incluía©,semente* ida

percurso d© dia 24
WOTA B9P2CIALsÔnibus permanece cem vo3'*fca

o prupo* Alimentação :pjí/exeur8Bioni9 ta
TT^RjTPflBS p/BXCnSSXQ -no WABOS.

Av*Saldado Pilho,235-1 • andar,a par
ti v do dir 14 déájtWho

Preparação dos erevreionie tae: Díii 20 &s 17 horas na WARGf?
-palestra
-*diafien>es
-texto do orientação c/nro#rrama.

Informações: TTnidada do Acervo

2IÍÜIi£âH?SL - Imprensa t TeniawSolicitar texto

T.ISTASgM ániü PfiÇSOAS <.Bt«"r»gg9ágw n» faaa»i»i
0 r&nnl aag ã o ......... * • *...................... Unidaáe do Acervo*



A

1 3>'—SEC/DAC
Mpgeu de Arte do Rio Grpnde_ do .Sifel

UMEAEE DO ACER/O: 1976
Equipe; J&der de Siçueira

Maria Ignáe.la Proeriçs 
Ruth E.'*Iank

AT17IDADE: .bKCTTR$?tO MlggttSR
Eflte: 23 C 24 ie julho de 1976

Providencias toadas paia eouipe.:
1. Plenejamenta da EXCÜRS/U) XS MIílstJRS
2. Pftleetra preparatórip para ss exeuroionietas,- CONVITE)

: dia 20 àa xÚ1mU5M%reSad°Bâsís.Oonvite : Padre Artur R&bnachs 3*J* -^Seminário de
Sao beopcldo*

ou
* Francisco RíOparderse de Macedo- Rua Riachu£ 

1©,1205/1901 - P.Alegre 
« Dr.G&rlos £$íva* Ércbs- Rua Alvares Machado, 

íiS314* Rsirre
3* Procurar Empresa: Snihuc 0/ Ranto Ângelo

Empreca Tu/r í 2 ti ca ^
4. Telefonar Romanltn Martins ( dispositivos das Mlgsoes)
5. Ofícios p/ ?rOÍ*Fai.TV Conforme Planejamento*
6. Carta & p/ Ma 13~ Completar com a Excursão
7. Corvite Luis Artur- *Sepá Tiaraju»

apás palestra e slaldes.
8* Gravar mápice de EEPE TIARA <TT?- Pisco teca N^tho Henh 

Mtfslea beme»*
9* Tentos: Missões jesuíticas e Artistas dee Missões 

Anionio Sepp ( dia 23 durante a^excursao;
Orientação e P** grama da Excursão.
Relação das obr*<3 missisnelras em P.Alegre e S*Leopol 

10. Filmes dos Conaulftdoo para d ir 27 &s 17 horas*

Ciree
Erôgmento dia 20 «s 18h• * *

Dia 20• » • •

TwT-to do Prpgraro e Qrion1;sgno_jLJkS^3.o:
1*Programa* .
2«Horário de saída e local,tolerando 10 minutos de atrasei
3*Finalidade da Excursão.
4 «Documentes do XPE e ü-TP3*
,5* Refeições por conir; do excursionista*Parada» no caminho*
6*Material e roupas! Roupas quentes*

Cobertor e traveaeiro 
Quarda-chuva 
Toalete Pessoal
Máquinas fotográficastc/slaide3 

„ ., , , , Medicação pessoal ( raehoral,8onrisalfetc*)
7. 0 Onlbue deverá ter

- Tealete a bordo
- Ser confortável
= ?SgH^n?8mn? MÍeSSa3«neJ«8)
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Secretaria de Educação e Cultura 
Departamento de Assuntos Culturais
MUSEU m ARTE DO RIO GKANDK W SUL

SUBATIVIDADE

1* Identlfocacao:
1.1 Orgão - Secretaria de Educação e Cultura 

1*2 Unidade Orçamentária - Departamento de Assuntos Culturais 05
1*3 Função - Educação e Cultura.............................. ..
1*4 Programa - Cultura.......................................................
1.5 Subprograma - Difusão Cultural#................. ..
1#6 Atividade - Expansão das Atividades Culturais,
1.7 Suba tividade - Excursão bs Mlssões: S«nto A ngelo e_S .Miguel 
1#8 Promoção e organização - MAR OS
1.9 Ifómero de Participantes:- 35
1.10 Distância a percorrer,entre ida e volta:- 1000 Km#
1.11 Meio de 'ransporte - ônibus da Empreso Ouro e rata

19

08
48

247
2260

#

2. Igtrntágiei
2.1 Finalidade:

Incentivar o crescimento da comunidade através do reencontro 

com o inicio da cultura riograndense no reduto dos Sete ^ovos 

das Missões#
2#2 Justificativo:

Dar continuidade à execução do Plano de Ação Cultural do PAC# 

2.3 Objetivo:
Atender culturalmente a comunidade oportunizand© uma excursão 

hs ruinas de São Miguel,00 Museu das Missões e ao reduto de 

São João batista,para arti3tas,nrofessores de arte e pessoas 

interessadas na cultura missioneira do século XVII.
3. Ijtlca:

3.1 Meto:
Realizar dias 23 e 24 de julho de 1976,uma excursão h zona 

das missões jesuíticas para visitar 0 Museu das Missões, 

as rui nas de São Miguel, o monumento ao ^.Antonio Sepp em 

São João veiho, á Igreja de Santo Ângelo - réplica da T gre-

j* de S.Miguel.



r
/ /

/

3.2 Financiamento da Subatividade
>

3*2.1 - Cada participante concorrerá com a fração que lhe 

cabe para pagamento do transporte#
3*3# Condições de execução:

- Entendimentos com a direção do MAR OS.
- Sondagens com empresas de transporte.
- Planejamento da excursão* Programa.
- Contrato com a Empresa Ouro e Prata para realizar a excursão.
- Ofícios da direção do MARGS ao Sr.^refeito de Santo ftngelo:

-ao Sec.de Turismo de S.Angelo;
-ao Diretor do Museu das 'issoes.

- Divulgação pela imprensa.
- Incrições no MARGS.

•m4.
A avaliação será feita pelo MARGS atravás de:
- ndmero de participantes.
- depoimento dos participantes- impressões nue serão gravadas.

IiTJTZ TRACTO MHDETROS
Diretor do MARGS

y'i 9
.1 \

í

f

j

*



museu de arte do rio grande do sul
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130 pôrto alegre — rgs

*
i)mamb^to m assusto ■

. -JSÜi; ító AfcXdi i)ü ÍÜO vieiA D-1 dui#
bC'! fr

SUBãTIvIOAOB

1. Identlftcaqeo:
1.1 Tgão- âeor&taria de Rdueeqõo e Cultura

h&da&e Orçamentária- Departoraento d® Assuntos Culturais .05

1.3 função • '4ucí: ião e Cultura...................................... ..

1.4 roora-sa - Cultura......................................................... *.................

1.5 ■•ubprojra^a «Difusão Cultural...«................. ....................... * • •

1.6 Atividade • Expamm dos Átiviõndes ■' rala............ *•
1.7 subotlvidade-áxoos i •?£<» coletiva” Arte Gaueh&do &£&&§* • •

1.8 ;xpositor- ■ a !t:’ - •> •

1,8 &©ro do brae - 40

19
* V

08

48

'247

22 bO

\

i

2. cgtratóftlfi«

2.1 L‘!inoiiâí«i®:

I icontivar o 

.2 Justificativa:

Dar continuidade a execuçuo 

2.3 Objetivo:
Atender oulturalaente e eo.-maldade «traves d© um© escoai }So 

coletiva do acervo do 8 que destaca os artistas /.auc-os, 

apresentando pirrfciiro ^scrltur ,domtnT.v 1 Jetf> o

ram ca comotcU.vul;jó a coleção de o ,3rosi ,;3eu ■ rte

do ião ./ia 'ido do íul.

crescimento cultural do eomunidade.
*

-• •

\o t lano de Ação Oult irai d o -*0.

co-

3. Jtlca: 

3.1 :,.j ta:
usou de Arte dodooliísar de 13 da julho r 6 de agosto,tio

expocf ?r*o coletiva 8a arte í.auc tn.Rio rande do lul^ma 

3.2. r iíia itclam* ato da ^uoo ttvidade



departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgs

museu de arte do rio grande do sul
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

3.2.1. Custo

3.2.2. 0 financiamento será através das rubricas:

3.1.2.0 aterial de consumo

3.1.2.7 Materiais 31versos

- Impressão de convites e envelopes

- Impressão cie catálogos..,

TOTAL

Cr* 4.4ü5,00

Cr^ 460,00 

Cr* 4.023,00

Cr - 4.435*00.»••••• »•••• . . • .

3.3. Condições de execução:

- Entendimentos com a direção do DAC e A RGS.

- Solicitação de financia ento.

4.Avaliação:

a avaliação será feita pelo AROS através de:

• lev&ntaaanto do referências da crítica especializada;

- levantamento do numero de visitantes

- levantamento de numero de visitantes.

LUIZ inXcio .SOGIROS 

DIRETOR DO iAHOS


