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5 - MARGS POR OLÍVIO DUTRA - Dando continui
dade ao Projeto Margs Por... que inova permitindo ao 
leigo no campo das artes participar na montagem de 
uma mostra baseada em sua escolha pessoal das obras 
do Acervo do museu. Inaugura dia 27/08 permanecendo 
aberta ao público até 25/10, na sala Berta-Locatelli.
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7 - MARGS POR OLfVIO DUTRA - Permanece até o dia 25.10 na Sala 
Berta- Locatelll, com obras da preferência do Prefeito de Porto Alegre. 
Sua escolha recaiu sobre peças figurativas, em especial aos ambientes, 
paisagens. Interiores e tipos humanos. Sào 16 telas e 4 esculturas, to
das de artistas gaúchos, com exceção da obra "Mie morta” de Lasar 
Seggall.
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MARGS POR OLÍVIO DU
TRA — Seleção de obras fei
ta pelo prefeito de Porto Ale
gre para apreciação do públi
co. Na sala Berta-Locatelli. 
De 27 de agosto a 25 de ou
tubro. Abertura, dia 27 de 
agosto, às 18 horas.
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EXPOSIÇÃO
MARGS POR OLÍVIO DUTRA — Na Sala 
Berta-Localelli, às 18h, com obras escolhi
das pelo prefeito de Porto Alegre, do acer
vo do Museu (Pça. da Alfândega).
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★ A direção do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul incumbe 
agora o prefeito Olívio Dutra da 
escolha das peças que serão 
apresentadas na mostra que se
rá aberta, logo mais, ao público, 
na Sala Berta-Locatelli.
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MARGS — No Margs,*às 18h, lança
mento dos posters Lavrador, de Libin- 
do Ferraz, e Olaria. de Glênio Bian- 
chetti, juntamente com a inauguração 
da mostra Margs por Olívio Dutra, na 
Sala Berta Locatelli. Na Sala Pedro 
Weingartner, segue a mostra Margs 
por Alceu Collares.
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• Hoje, às 18 horas, no Mu
seu de Arte do Rio Grande 

do Sul, estará sendo realiza
do o lançamento dos posters 
“Lavrador", de Libindo Fer
raz, e “Olaria”, de Glênio 
Bianchetti, na Sala Berta Lo- 
catelli, juntamente com a 
amostra "Margs com Olívio 
Dutra".
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‘MARGS POR OLÍVIO 
DUTRfl’ ABRIU ONTEM

A temática gente e paisa
gens do Rio Cirande por anis 
tas gaúchos foi o ponto de 
partida escolhido pelo prefeito 
Olivio Dutra para selecionar 
cerca de 20 obras que
põem a mostra inaugurada on- ^
tem às KSh na Sala lici ta Pôster: xilo de Cilênio Uiancheui 
Locatcili, no Museu de Arte
Jo Rio Cirande do Sul. Margs lançou dois pôsteres com re
por Olivio Dutra inelui Iberê produção de obras de Libindo 
Camargo, Ângelo Cuido, João 
Fahrion, Libindo Ferraz e Xi
eo Stockinger, entre outras Olaria, da Pinacoteca A Ido 
obras. Simultaneamente a Se
cretaria Municipal da Cultura dos gratuitamente.

com

Ferraz e Cilênio Biunchetti, 
respectivamente Lavrador e

Locatcili, que serão distribuí-



J o * X: C^\S\^1kc> djq *&UO

U / O 3 /
? ?.g i :<!.a: Aí*.. VOmu&AíXSÍJLs) 
A*stmto• ^.Q£cQ._ ^ Jí&vs«L

í

• >: * ? a --..

CORREIO DO POVO

1 E 1 A 322.38.55 5 ' " *

Arte
B 0 prefeito Olívio Dutra se
lecionou as obras de sua pre
ferência para a mostra que on
tem inaugurou no Margs. Os 
trabalhos escolhidos no acer
vo do museu estão expostos na 
Sala Berta Locatelli.
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1918-1977AMARAL, Joel 
“Composição com figura“

UMA VISÃO DA PLURALIDADE BJANCRETTI, Giênio Alves 
“Olaria•

1928

A riqueza, a diversidade ea uni
versalidade do Rio Grande do Sul, das 
suas yentes e das suas terras, foi 
motivação que inspirou esta exposição 
"MARGS por Olívio Dutra", com obras se 
lecionadas dentre as existentes nos a- 
cervos do Museu e nas pinacotecas muni. 
cipais Aldo Locatelli e Ruben Berta. 0 
Rio Grande visto por diferentes sensi
bilidades artísticas, em várias épocas 
da nossa história e expressas através 
de técnicas diversas significa a busca 
de uma visão de pluralidade.

A unidade das obras expostas 
complementada, e dialeticamente tencio 
nada, por um pintor lituano, Lasar Se- 
gall, que nunca pintou o Rio Grande , 
mas que expressa na sua obra algo 
dimensão humana que tem a ver com o es 
pírito gaúcho, naquilo que ele tem de 
mais universal.

Outros observadores verão outros 
aspectos destas e das demais 
pertencentes ao extenso e qualificado 
acervo do MARGS e às pinacotecas muni
cipais, em futuro próximo. A iniciati
va da atual direção do Museu de 
do Rio Grande do Sul é meritória, 
enseja a necessária articulação 
instâncias estaduais e municipais 
trato da cultura para sua correta di
vulgação, preservação e incentivo, 
nosso MARGS é um ponto de 
cultural - pelo acervo - dos mais im
portantes do país e suas atividades en 
riquecem o circuito cultural de Porto 
Alegre, levando a arte aos porto-ale - 
grenses e aos nossos visitantes.

CAMARGO, Iberê 
•Mulata'

19 14

a
FAIIRION, João 
“Retrato de íngc Gerdau“

1898- 1970

1897- 195 1FERRAZ, Li bindo - 
“Ponte do Riacho“

1927FREITAS, Agostinho Batista de 
“Carro de Boi“

GUIDO, Ângelo 
“Igreja de Vi.imão'

1893- 1969

GUIMARÃES, Nataniel 
“Velha casa em Rio Pardo“

1925

é
GONÇALVES, Danúbio Vi liami l 
“Ag regado"

192 5

1. IPPMANN , F.nio 
“A casa“

1934

da
MORAIS, Avatar da Silva 
“Coz i niia “

1933

MOTA, Edson 
“Interior“

19 10- 198 1

obras ,
PECHANSKI, Clara 
“Rcleitura do Menino do Papagaio 
dc Fortinari“

1936

19 14PRADO, Vasco - 
“Mãe carinhosa“

Arte
Ela
das SEGALL, Lasar - 1881-1957

“Mãe morta“
no

SI CART, José Riera 
“Praça da Alfândega em 1958“

19 11

0
referência SOR/yi, Clébio 

“Sem Título“
1934-1989

SPF.RB, Ne usa Poli 
“Sem TÍtulo“

1945

STOCKTNGER, Francisco 
“Guerreiro“

19 19

19 19TAVARES, Anestor 
“Ana Terra“

—- - - Olífio Dutra /
Prefeito 5^? Porto Ai^egre

VIANA, João Faria - 
•<* praia do riacho“

1905- 1975



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Aberto de terça a domingo, das 10 às 17h 
Praça da Alfândega, s/n? - f. 227-2311 e 221-8456


