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Novos projetos movimentam o Margs f

ENFASE È PARA O ACERVO DO MUSEU. PROJETOS AINDA INCLUEM UMA LIVRARIA E UM CAFÉ
Pom o objetivo de aproximar a 
vy comunidade e o Margs. a di
reção da casa está organizando 
uma série de projetos especiais 
para este ano. A ênfase será para 
o acervo do museu, composto por 
mais de 1.300 obras de artistas lo
cais. nacionais e estrangeiros. O 
diretor do Margs, José Albano 
Volkmer, explica que a crise eco
nômica e as limitações do quadro 
de pessoal influenciaram na nova 
política em andamento, mas tam
bém salienta a importância de va
lorizar o acervo do museu.

Entre os projetos em andamen
to, está o “Curadoria do Acervo”, 
que consiste em convidar teóricos 
para organizarem exposições com 
obras do acervo do Margs. Já é 
possível conferir, até 30 de mar
ço, mostra com curadoria do pro
fessor José Luiz do Amaral. Críti
co de arte, ele foi convidado para 
organizar a exposição “Artistas 
Latino-Americanos”, que pode ser 
vista na Galeria 1 do museu. 
Volkmer destaca a importância 
da mostra neste ano, por ser o 
ano da integração.

O projeto “Calendário” tam
bém começou a colocar em práti
ca sua proposta de homenagear a 
cada mês, no Saguão Nobre, um 
artista ou evento de importância 
nas artes plásticas do Estado ou 
do Brasil. Em janeiro, um painel

comemora os 110 anos do nasci
mento de José Lutzemberger, ar
quiteto e aquarelista. Com a mos
tra de Pedro Weingartner na sala 
Ado Malagoli, outro projeto já 
implantado é o “Históricos”, que 
visa a recuperar a memória cul
tural das artes gaúchas.

Em fins de março ou início de 
abril, será a vez do projeto 
“Margs por...”, que convidará 
personalidades de destaque em 
qualquer setor da comunidade ri- 
o-grandense para escolher um 
conjunto de peças do seu agrado 
no acervo do museu. A Ia convi
dada ê a secretária de Cultura 
MilaCauduro.

Além destes e de outros proje
tos, a diretoria do Margs e 
a Associação dos Amigos do 
museu estão pensando em 
criar um Centro Livre de 
Arte, que promoverá cur
sos, simpósios, seminários e 
lançamentos. E até 31 de ja
neiro, as livrarias locais es
tarão recebendo cartas- 
convite para apresentarem 
propostas, no sentido de 
abrirem uma loja no mu
seu. Até fins de fevereiro, 
uma comissão terá estuda
do as propostas e acertado 
com alguma livraria, que 
poderá, inclusive, contar 
com um café ou bar.
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"INAUGURAÇÕES

CRISTINA BELLINI - Na Galeria João 
Fahrion do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), às 19h, abre exposição de escultu
ras da artista. Até 25 de outubro, de 
terças a domingos, das lOh às 12h e das 
13h às 17h.

L



QQ> i (O 

. às Pow>ro>?ct _

J or&al:
D <£, caL.

: 'I tC i a* ’.

^JsuSk».

Escultura Cerâmica no Museu de Arte do RGS
0 Instituto Estadual de Ar- plásticas, cerâmica e escul- Alegre escultura, instalação, capacidade de mover-se 

tes Visuais, órgão da Secre- tura Cristina tem participado desenho e pintura que convi- licitando sua atividade 
taria de Cultura do Governo de exposições desde o ano 
do Estado, promove hoje, às passado. Paralelamente 
19h, a inauguração da expo- vem desenvolvendo pesqui- 
sição individual de Cristina 
Bellini. Bacharel em artes

so-
e par-

vem em busca de um objeto: ticipaçáo para um resultado 
a exploração do espaço físi- total da obra", comenta a ar
co real. Trabalho com os limi
tes especiais que a arquite
tura apresenta. A forma mol- visitada até dia 25 de outubro 
da-se aos cantos, às pare-

tista num texto sobre seu tra
balho. A mostra poderá sersa de iniciação científica e é 

orientação das oficinas de 
cerâmica da Cornai (Comis
são de Amparo à Infância).

Natural de Caxias do Sul,

de terça a domingo, das 10 
às 17h. na galeria João Fah- 
rion, no andar térreo do Mu
seu de Arte do Rio Grande 

como motor, prevêem sua do Sul (Praça da Alfandega).

des, ao piso ou simplesmen
te ao ar. São estruturas que 

Cristina apresenta nesta pri- aproveitam o espectador 
meira individual em Porto

Trabalho em cerâmica, 
resina e ferro, de Cris
tina Bellini
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FOTOS DIVULGAÇÃO / CP

Diversas mostras em Porto Alegre hoje
A Galeria João Fahrion localizada no Margs (Pça. da Alfândega) e destinada a 

arnstas emergentes estará inaugurando a exposição de Cristina Bellini. A artista, 
natural de Caxias do Sul, mostra uma série de esculturas em cerâmica 
primeira individual. Na CCMQ (Andradas, 736), exposi
ção de mais d&70 fotos referentes aos 50 anos da Funda
ção de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de contar um 
pouco da história da Cientec, na área da ciência e tecnologia.

"Noites a Cores" é a mostra que será aberta às 20h30min, 
no Bar e Restaurante Berlioz (Ramiro Barcelos, 1074), 
com 17 óleos sobre tela de Dhorly. Norma Cazzulo expoe! 
a partir de hoje, no Espaço Alternativo Sogipa (Barão dé 
Cotegipe, 415), pinturas abstratas em acrílico e desenhos 
em pastel. Na Galeria Espaço Livre (República, 575), se
rão apresentados, a partir das 19h. os trabalhos realiza
dos no 1? semestre, na oficina de talha de Ana Luz Petti- 
ni, por Aline Becker.-Ana Tita, Magda Martins, Maria Mot- 
ta. Maria Paese e Nina Dias. E no hall da Assembléia

1 Fcrnitnr* c—õlTT' (Pça. da Matriz), esculturas de Eny Schuckdo,
[Escultura de Eny Schuch que sera inaugurada às 18h30min.
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CRISTINA BELLINI — Na Galeria João 
Fahrion do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°), exposição de esculturas da artista. 
Até ?5 de outubro, de terças a domingos,
daiUjJh às 12h e das 13h às 17h.


