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Observações s

exposições temporárias
I - AÇORES, UM ELO COM O PASSADO -
Sagüão Nobre e Pinacotecas. Exposição de fotos de llka 
Portes, enfocando aspectos diversos do Arquipélago dos 
Açores e sua cultura. Dentro do projeto Integração, de

.
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MOSTRA AÇORES: UM ET,O COM O PASSADO NO MARGS

No oceano Atlântico, entre a América do Norte e a

Europa, três grupos de ilhas de origem vulcânica, apontadas

vestigios da lendária 

Ao todo são

por alguns investigadores como 

Atlântida, formam o Arquipélago dos Açores.

2.335 "quilômetros quadrados de uma natureza de contrastes, 

documentados pela fotógrafa Ilka Portes, ao longo de uma 

viagem de 30 dias. 0 resultado desse trabalho será mostrado, 

Pinacotecas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, anas

partir do dia 27 de maio, na exposição Açores: um elo CQm..jQ 

passado.

A mostra reúne 60 posters, selecionados entre as duas 

mil e seiscentas imagens feitas nas ilhas no final do ano 

passado, registrando as paisagens, arquitetura, costumes e o 

povo da região. Esse trabalho inverte o caminho percorrido 

1992 pela fotógrafa que mostrou, nos Açores, a exposição

Rio Grande do Sul. Num projeto 

conjunto da Secretaria de Estado da Cultura, do Instituto 

Cultural Português e do Gabinete de Emigração e Apoio às 

Comunidades Açorianas, Ilka documentou, durante dois anos, a 

herança deixada pelos português no estado.

Com o apoio das mesmas entidades 

Estado da Cultura, Ilka aproveitou sua estada nos Açores

em

Caminhos do Acoriano no

e da Secretaria de

para realizar uma reportagem fotográfica das bases culturais
um elo oom o passado podeportuguesas. A exposição Açores: 

ser vista até o dia 13 de junho, de terças a domingos, das

10 às 17h. Abertura no dia 27: 20h.

227-2311 e 2218456 ramal 29
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GAUlNETF DE EMIGRAÇÃO E APOIO ÀS COMUNIDADES AÇORUNAS

r
Exm* Senhora 
Dr* Mila Cauduro
M.I. Secretária de Estado da Cultura 
do Rio Crande do Sul

JL

Itum do PsUcIb
9700 Anflfd Ho HerolimO

Nom rcferínci*Sua coimmionçloSua icfcrífieii
ftfc.Q0416N."

Proc '
1} T

ASSUNTO:
U—1-4-W

i
reccpçSo do Vosso honroso convite para estar presente à

um elo com o passado".
Acuso a

inauguração da exposição fotográfica "Açores - 
uma iniciativa conjunta da Secretária de Estado da üustre presidência de 
V.Ex* e do Gabinete de Emigração e Apoio ãs Comunidades Açorianas,

I

i

Infclizmcnte, por compromissos anteriormcntc assumidos, nâo mt será
mandarei, através do Consulado de Portugal, 

momento é de singular
Ipossível estar presente, mas 

uma mensagem pois que me parece que o 
importância pa/a as relações de cooperação entre a RegiSo Autônoma dos 
Açores e o Estado do Rio Grande do Sul.

i

Reconhecido, agradeço o convite e desejo o maior sucesso para o 

evento.

Com os melhores cumprimentos Jt- c
1 • s

;

ODIRJECTOR,

^jéjiPüks\r*.w+^*Á ~%Lá

DUARTE MANUEL BETTENCOURT MENDES

t \LMfir ,
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História: a reg/ão dos Açores fem /aços definitivos com o Sul do Brasil

llka Portes retrata os Açores
Quantos gaúchos conhecem passado”. O trabalho foi realizado 

realmente os hábitos, a cultura, os no final do ano passado nos três 
costumes e a paisagem da região conjuntos de ilhas que integram o 
onde viveram os casais de açoria- Arquipélago dos Açores. No total, 
nos que colonizaram Porto Alegre? recolheu nada menos que
A fotógrafo llka Portes, que no 2.600 imagens durante 30 dias. A 
ano passado mostrou no Arquipe- mostra sera aberta na próxima 
lago dos Açores a exposição Ca-
minhos do Açoriano no Rio Gran- Quinta-teira, dia 21, e poderá ser 
de do Sul”, agora reúne no Museu visitada ate o dia 13 de junho, de 
de Arte do Rio Grande do Sul terças a domingos, das 10 às 17h. O 
(Margs) 60 posters que integram a Margs fica na Praça da Alfânde- 
exposição “Açores: um elo com o ga.
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VISUAIS

INAUGURAÇÃO

AÇORES: UM ELO COM O PASSA
DO — Nas Pinacotecas do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), às 20h, 
abertura da mostra fotográfica que 
reúne 60 pôsteres de Ilka Portes sobre 
o Arquipélago de Açores. De terça a 
domingo, das lOh às 17h. Até 13 de 
junho.
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Nosso passado é revisto 

nas fotografias de llka
Inaugura hoje, às 19h30min, a 

exposição fotográfica “Açores: 
um elo com o passado”, da artista 
llka Portes. A mostra fica aber
ta até 13 de junho, no Museu de 
Artes do RGS (Margs).
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"Açores: Um Elo com o Passado", 
que está no Margs até 13 de junho, 
registra a natureza, o acervo arqui- 

tetônico e o parentes
co cultural do Sul do 
país com o arquipélo- 
go dos Açores, no ocea
no Atlântico.

Em seu trabalho, a 
fotógrafa Ilka Soares 
fez o caminho inverso 
da mostra que realizou 
em 92 quando inves
tigou no Estado as in
fluências da cultura 
açoriana. São 60 pos- 
ters selecionados en
tre 2.600 imagens fei
tas na ilha.

/
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HMOSTRA FOTOGRÁFICA SOBRE OS AÇORES
Ilka Portes apresenta a partir das 20h de hoje, nas 

Pinacotecas do Margs (Praça Mal. Deodoro s/n°), a 
mostra fotográfica Açores: um Elo com o Passado, 
formada por 60 pôsteres. Os trabalhos foram feitos no 
final do ano passado, quando Ilka registrou as paisa
gens, arquiteturas e costumes do povo da região. Em 
1992 a fotógrafa expôs no Arquipélago Caminhos do 
Açoriano no Rio Grande do Sul. A exposição pode ser 
visitada de terça a domingo, das 1 Oh às 17h, até 13 de 
junho.
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AÇORES: UM ELO COM O 
PASSADO — No oceano 
Atlântico, entre a América do 
Norte e a Europa, três grupos 
de ilhas de origem vulcânica, 
apontadas por alguns investi
gadores como vestígios da 
lendária Atlântida, formam o 
Arquipélago dos Açores, Ao 
todo são 2.335 quilômetros 
quadrados de uma natureza 
de contrastes, documentados 
pela fotógrafa Ilka Portes, ao 
longo de uma viagem de 30 
dias. O resultado desse traba
lho será mostrado, nas Pina
cotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, na expo
sição Açores: um elo com o 

’páss'adó.'
A mostra reúne 60 posters, 

selecionados entre as duas mil 
e seiscentas imagens feitas nas 
ilhas no final do ano passado, 
registrando as paisagens, ar
quitetura, costumes e o povo 
da região. Até 13 de junho, de 
terças a domingos, das 10 às 
17 horas. Abertura no dia 27, 
20 horas.
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VARIEDADES

Movimento na agenda de artes
Pinturas, esculturas e uma mos

tra fotográfica que registra aspectos 
da cultura da Ilha dos Açores têm 
abertura nesta quinta-feira.

Tres artistas com trajetórias dis- 
tintas estão reunidas na mostra registra a natureza, o acervo arqui

tetônico e o parentes
co cultural do Sul do 
país com o arquipélo- 
go dos Açores, no ocea
no Atlântico.

Em seu trabalho, a 
fotógrafa Ilka Soares 
fez o caminho inversc 
da mostra que realizou 
em 92 quando inves
tigou no Estado as in
fluências da cultura 
açoriana. São 60 pos- 
ters selecionados en
tre 2.600 imagens fei
tas na ilha.

res, com pinturas de grande resul
tado cromático. A exposição perma
nece até 12 de junho._________

"Açores: Um Elo com o Passado", 
que está no Margs até 13 de junho,

"Portfólio" que abre às 
20h30min, na Agência 
de Arte (Casemiro de 
Abreu, 144). Christi- 
na Tellechea faz uma
pintura cheia de gra- 
flsmos numa aborda
gem poética de cono
tação ecológica. Gra
ça Dolores comemora 
seus 10 anos com es
culturas em bronze 
onde predomina a fi
gura do cavalo. Lour-
des Sterzi expõe sua ___________________
busca de formas e co- Bronze de Graça Dolores
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Ilka Portes mostra 

fotos dos Açores aqui
Instituto Cultural Português, do Gabinete de Emi
gração e Apoio às Comunidades Açorianas dos 
Açores, Consulado de Portugal, Casa de Portugal 
e do Governo do Estado, através da Secretaria de 
Cultura e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Foto Ilka Portes

Complementando a exposição inicial realizada 
no arquipélago dos Açores, denominada “Cami
nho dos Açorianos no RS”, a fotógrafa Ilka Portes, 
traz. seu novo trabalho, que estará sendo exposto 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no perío
do de 27 de maio a 13 de junho com o título de 
“Arquipélago dos Açores - Um Elo com o Passa
do”. A:

Nesta exposição, a artista gaúcha reverte 
minho, mostrando ao Rio Grande e depois a ou
tros locais, um pouco da paisagem e história das 

ilhas dos Açores, pertencentes a Portugal e 
donde vieram os primeiros colonizadores de Porto 
Alegre e de muitas cidades gaúchas. Tem como 
objetivo mostrar às comunidades brasileiras e 
sul-americanas o Arquipélago dos Açores, situado 

Oceano Atlântico, com suas nove ilhas, bus
cando um resgate de nossa raízes etnológicas, vi
sando sobretudo a integração dos povos, gover
nos e entidades envolvidas.

A referida exposição constará de cerca de 107 
posters das principais ilhas dos Açores, que trarão 
aspectos paisagísticos, prédios, trajes típicos etc., 
visando um maior intercâmbio entre Rio Grande 
do Sul e aquele núcleo de colonizadores portu- 

A mostra intinerará pelo interior do Estado,

o ca-

nove

no

I—guess.
principalmente nos municípios de origem açoria- 
na, outros Estados e até pelo Conesul.

A exposição terá a participação e o apoio do
Marco dos descobrimentos Portugueses 
Ilha Terceira, Açores

Império do Divino, na Ilha Terceira, Açores
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como esia. maicaiam u pctnui 
Rio Grande do Sul nas últimas 
tos. E o tempo não pára.Ilka Poi 

fotos dos
Complementando a exposição inicial realizi 
arquipélago dos Açores, denominada “Cí 

nho dos Açorianos no RS”, a fotógrafa Ilka Por 
traz seu novo trabalho, que estará sendo exp(

ArtP rio Rio Granrlo Hn Qi il no.pt. 
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FOTO: ILKA PORTES

Império do Divino, na Ilha Terceira, Açores
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FOTOGRAFIA

AÇORES: UM ELO COM O PASSA
DO — Nas Pinacotecas do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°), mostra fo
tográfica que reúne 60 pôsteres de Ilka 
Portes sobre o Arquipélago de Açores. 
De terça a domingo, das lOh às 17h. 
Até 13 de junho.

r
■- :

i

ísJ:• tí. í

I «««tinto:

ILKA SOARES — Fotografias em "Aço
res: um elo com o passado". No Margs 
(Praça da Alfândega), até 13 de junho.
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Fotos de llka revelam o paraíso dos Açores
tonio Vieira foi parar depois 
de um naufrágio, e o escritor 
Chateaubriand lá esteve ao 
fugir da Revolução France
sa. A mostra de llka pode 
ser visitada até o dia 13 d© 
junho, de terças a domingos, 
das lOh às 17h, no Museu 
de Arte do Rio Grande do

Eduardo Luft

É mais do que recomen
dável a exuberante exposi
ção de fotografias de llka 
Portes, no Margs. A harmo
nia instaurada entre a bele
za da paisagem natural de 
cada uma das ilhas do ar
quipélago de Açores e a ar- 
quetetura da região é de 
uma força arrebatadora. Os 
60 posters espalhados nas 
pinacotecas do Museu são 
resultado de uma viagem de 
30 dias da fotógrafa, sob o 
título de “Açores: um elo 
com o passado”. Os três gru
pos de ilhas vulcânicas são 
apontadas por alguns inves
tidores como vestígios da 
lendária Atlântida. A expo
sição será levada, depois do 
Rio Grande do Sul, a várias 
partes do mundo, como No
va Iorque, Canadá e França.

cões extintos, e as ravinas 
de dezenas de metros, desa
parecendo no mar, estão en
tre as tentações do visitan
te. Entre as fotos, a ilha que 
mais se destaca pela beleza 
arquitetônica é a de São Mi
guel, onde está a sede do go
verno regional dos Açores:

rão transbordando em azu- 
lejaria portuguesa, onde já 
não se distingue mais que 
é feito pela mão da natureza 
ou pela mão do homem.

Há também toda a rele
vância histórica de cada 
uma destas ilhas: na Gra-

A vista panorâmica deva— 
le da Achada, na Ilha Ter
ceira, mostra já na entrada 
da exposição o que recepcio- 

visitante. llka Portesna o
compara Angra do Heroís
mo, capital da Ilha Terceira, 
“a um mundo de conto de 
fadas, com suas casas bran- 

telhados vermelhos,cas e
contrastando com o azul do 
mar e verde da natureza”. 
A capela de uma quinta eri
gida no Séc.XVI é um dos 
destaques da Ilha de Sâo 
Jorge, um verdadeiro paraí
so para o mergulhador sub
marino. As formas de vul-
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longo de uma viagem de 30 
dias. O resultado desse traba
lho será mostrado, nas Pina
cotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, na expo- 

AÇORES: UM ELO COM O sição Açores: um elo com o 
PASSADO — No oceano passado.
Atlântico, entre a América do 
Norte e a Europa, três grupos 
de ilhas de origem vulcânica, selecionados entre as duas mil 
apontadas por alguns investi- e seiscentas imagens feitas nas 
gadores como vestígios da ilhas no final do ano passado, 
lendária Atlântida, formam o registrando as paisagens, ar- 
Arquipélago dos Açores. Ao quitetura, costumes e o povo 
todo são 2.335 quilômetros da região. Até 13 de junho, de 
quadrados de uma natureza terças a domingos, das 10 às 
de contrastes, documentados 17 horas, 
pela fotógrafa Ilka Portes, ao

A mostra reúne 60 posters,

Data:.
P Agrida; I S

ILKA SOARES — Fotografias em “Açores: 
um elo com o passado11. No Margs (Praça 
da Alfândega), até 13 de junho.

ü
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Império do Divino, na ilha Terceira

Exposição mostra 

beleza dos Açores
Descobrir os Açores, situados em 

pleno Oceano Atlântico, entre a Amé
rica do Norte e a Europa, é desco
brir nove ilhas verdejantes que al
guns afirmam ser vestígios da le
gendária Atlântida. A extraordiná
ria beleza é comum a todas as ilhas, 
que, individualmente, oferecem um 
mundo de contrastes.

Este cenário é o tema da exposi
ção fotográfica de Ilka Portes. "Aço
res: um elo com o passado", reúne 
60 pôsteres no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Margs) até o pró
ximo dia 13.
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fotos dos Açores aqui
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Complementando a exposição inicial realizada Instituto Cultural Português, do Gabinete de Emi- 
no arquipélago dos Açores, denominada "Cami
nho dos Açorianos no RS”, a fotógrafa Ilka Portes,

gração e Apoio às Comunidades Açorianas dos 
Açores, Consulado de Portugal, Casa de Portugal 

traz seu novo trabalho, que estará sendo exposto e do Governo do Estado, através da Secretaria de 
no Museu de Arte do Rió Grande do Sul, no perío
do de 27 de maio a 13 de junho com o título de 
“Arquipélago dos Açores - Um Elo com o Passa
do”. ^ w

Cultura e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
'

Nesta exposição, a artista gaúcha reverte o ca
minho, mostrando ao Rio Grande e depois a ou
tros locais, um pouco da paisagem e história das 
nove ilhas dos Açores, pertencentes a Portugal e 
donde vieram os primeiros colonizadores de Porto 
Alegre e de muitas cidades gaúchas. Tem como 
objetivo mostrar às comunidades brasileiras 
sul-americanas o Arquipélago dos Açores, situado 
no Oceano Atlântico, com suas nove ilhas, bus
cando um resgate de noSsa raízes etnológicas, vi
sando sobretudo a integração dos povos, gover
nos e entidades envolvidas.

A referida exposição constará de cerca de 107 
posters das principais Hhas dos Açores, que trarão 
aspectos paisagísticos, prédios, trajes típicos etc., 
visando um maior intercâmbio entre Rio Grande 
do Sul e aquele núcleo de colonizadores portu- 
guess. A fnostra intinerará pelo interior do Estado, 
principalmente nos municípios de origem açoria- 
na, outros Estados e até pelo Conesul.

A exposição terá a participação e o apoio do

e

Marco dos descobrimentos Portugueses 
Ilha Terceira, Açores


