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Pedro Weingartner. Dentro de seu projeto 
Históricos, que vai relembrar durante todo o 
ano de 1992 a produção de quatro grandes ar
tistas, o Margs exibe telas e gravuras do gaú
cho Pedro Weingarter, falecido em 1929, um 
acadêmico que inaugurou a modernidade 
nossas artes plásticas. São dez obras, acompa
nhadas por um painel com sua biografia e um 
catálogo de sua produção. De terça a domin
go, das lOh às 17h. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Até o final de março.
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Mostras
MARGS — Projeto Calendário com os 70 anos da Semana de 

Arte Moderna de São Paulo e 30 anos de falecimento de 
C ãndido Portinari. no Salão Nobre. Realismo Social. 
Pinacotecas. Osvald Goeldi e Darei Valença l.ins. 
Salas Negras. Projeto Histórico, obras de Pedro Weigart- 
""r. no Espaço Ado Malagoli. Artistas Latino-America

nas
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nos, na Galeria 1, e Permanentes e Pereciveis, na Pequena 
Galeria. De terças a domingos, das lOh às I7h. Praça da
AlfanHpoa
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Porto Alegre — Museu

O resgate da arte gaúcha
A/T anter um museu em atividade, 
1V1 evitando que se transforme 
apenas num depósito de raridades, 
não é tarefa das mais fáceis. O Mu
seu de Artes do Rio Grande do 
Sul, instalado no belíssimo prédio 
da Praça da Alfândega, 
desafio. E começou o ano com pro
jetos inovadores que já estão à dis
posição do público.

O primeiro deles se chama Histó
rica* e procura resgatar a memória 
cultural das artes gaúchas. O artista

Pedro Weingartner, o primeiro sul- 
rio-grandense a se destacar fora do 
Estado, loi escolhido para abrir o 
projeto. Depois virão exposições dos 
trabalhos de Alice Brüegemunn, 
João Fahrion e Alice Soares, além 
de outros.aceitou o

No saguão do Margs, Calendários 
homenageia um artista ou evento de 
importância no mês. Os 
tia Semana de Arte Moderna estão 
sendo lembrados com a exposição de 
um dos mais belos trabalhos de Porti- 

nari, O Menino e o Papagaio. 
O outro projeto se chama Cura
doria do Acervo e seu objetivo é 
convidar teóricos (críticos, his
toriadores e professores)

setenta anos

H188» para
organizar mostras com obras tio 
acervo do musdu, possibilitan
do, assim, novas leituras.

lü

i Ancela Rahde£ I

| Museu de Artes do Rio Gkan- 
§ DO Sul, Praça da Alfândega. 
< s/n.", tel. 227-2311. Visitação de

terça a domingo, das IOh às I7li.Margs: contra depósitos de raridades
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MARGS (Praça da Alfândega) — Projeto Ca
lendário com os 70 anos da Semana de Arte 
Moderna e 30 anos de falecimento de Cân
dido Portinari, no Salão Nobre até 29 de 
fevereiro. Realismo Social, nas Pinacotecas 
até 29 de fevereiro. Osvald Gocldi e Darei 
Valença Lins, nas Salas Negras até 30 de 
março. Projeto Histórico, obras de Pedro 
Weigartner, no Espaço Ado Malagoli até 
29 de março. Artistas Latino-Americanos, 
na Galeria 1, e Permanentes e Perecíveis, na 
Pequena Galeria, ambas também até 30 de 
março. De terças a domingos, das lOh às 
17h. Praça da Alfândega.
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Pedro Weingartner. Dentro de seu projeto 
Históricos, que vai relembrar durante todo o 
ano de 1992 a produção de quatro grandes ar
tistas, o Margs exibe telas e gravuras do gaú
cho Pedro Weingartner, falecido em 1929, 
um acadêmico que inaugurou a modernidade 
em nossas artes plásticas. São dez obras, 
acompanhadas por um painel com sua biogra
fia e um catálogo de sua produção. De terça a 
domingo, das lOh às 17h. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Até 29 de março.
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PEDRO WEINGARTNER. Dentro de seu Projeto 
Históricos, que vai relembrar durante todo o 
ano de 1992 a produção de quatro grandes ar
tistas, o Margs exibe telas e gravuras do gaú
cho Pedro Weingartner, falecido em 1929, 
um acadêmico que inaugurou a modernidade 
em nossas artes plásticas. São dez obras,

acompanhadas por um painel com sua biogra
fia e um catálogo de sua produção. De terça a 
domingo, das lOh às 17h. Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. Até 29 de março.
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