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Extensão - MARGS

De: "Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<extensao@margs. rs.gov. br> 
terça-feira, 29 de maio de 2007 16:03
DIA 5, 19H: IBERÊ CAMARGO - GRAVURAS E AS PROJEÇÕES DE UM ATELIÊ NO 
TEMPO

Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Matagofi

DIA 5,19H: IBERÊ CAMARGO - GRAVURAS E AS PROJEÇÕES
DE UM ATELIÊ NO TEMPO

O MARGS, em conjunto com a Fundação Iberê Camargo, com o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado da Cultura realizam, a partir do dia 6 de junho, a 
mostra Iberê Camargo - Gravuras e as Projeções de um Ateliê no Tempo. Com curadoria de 
Mônica Zielinsky e Eduardo Haesbaert, a exposição reúne em dois núcleos 42 gravuras em 
metal produzidas por Iberê Camargo e 20 gravuras assinadas por artistas brasileiros
participaram do programa Artista Convidado no Ateliê de Gravuras. No dia 5. às 19h____
abertura_da.mostra para convidados. A exposição fica em cartaz no MARGS até 5 de agosto, na
Galeria Iberê Camargo e sala Oscar Boeira (segundo pavimento do Museu). Visitação de terça a 
domingo, das 10h às 19h. com entrada franca.

A programação paralela inclui oficina de gravura, formação de professores e visitas 
mediadas disponibilizadas com ônibus gratuitos.

Para Iberê Camargo, seu ateliê significava muito mais do que um local de produção ou guarda 
de materiais: era sinônimo de laboratório, um lugar de experimentação de onde partiríam tentativas de 
apreensão da vida. Em função desta questão, o conjunto de obras apresentado em Iberê Camargo - 
Gravuras e as Projeções de um Ateliê no Tempo traz um recorte em dois módulos principais. O ateliê 
de Iberê destaca aspectos técnicos, materiais e expressivos e expõe alguns dos problemas que 
permeiam a obra gravada do artista - como as questões formais, os diversos modos de apreensão da 
realidade materializados nas gravuras e os trânsitos entre as obras. A partir do ateliê de Iberê é 
baseado nos mesmos princípios experimentais que o artista manifestou em sua prática, projetando a 
continuidade de seu ateliê e trazendo novas perspectivas por meio do trabalho de 19 artistas 
contemporâneos.

Os módulos da exposição

O ateliê de Iberê expõe um conjunto de 42 gravuras em metal do artista, que trazem questões 
essenciais de sua obra em cinco segmentos. Em Da identificação à síntese é evocado o modo como a 
identificação de mundo estrutura as primeiras obras de Iberê, bem como as transformações que ela 
sofreu no decorrer de seu trabalho em direção a uma síntese. As últimas gravuras evidenciam 
idéia de concisão absoluta. Transformações na síntese intensifica as questões abordadas no segmento 
anterior, enfatizando o abandono de todo acessório, especialmente potencializado nas figuras 
delineadas em água-forte. Essas sínteses evidenciam um progressivo esmaecimento até a última 
gravura de Iberê, sinalizando a idéia de desfecho da experiência vital. Em Trânsitos no tempo, as 
gravuras, que encontram-se deslocadas de seu alinhamento histórico, são aproximadas por analogias 
relativas ao tratamento da matéria. Contrapõem-se obras de tempos mais remotos com algumas mais 
recentes. Alternâncias na matéria potencializa a compreensão dos aspectos técnicos de gravuras 
realizadas em seqüência e num mesmo período, ao contrário da alternância temporal do segmento 
anterior.^ Por fim, Emdjreção à expansão, traz obras que guardam o percurso cronológico percorrido 
por Iberê em seu processo de trabalho. Cada vez mais ousadas, elas rompem os limites dos carretéis 
iniciais - elementos muito utilizados na obra do artista - em direção à conquista do espaço das gravuras

que 
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e da arte.
A partir do ateliê de Iberê expõe os problemas apontados nos cinco segmentos de O ateliê de 

Iberê projetados nas 20 gravuras dos artistas Antonio Dias, Cadu, Carmela Gross, Carlos Pasquetti. 
Carlos Zílio, Elisa Bracher, José Resende. Karin Lambrecht, Leon Ferrari. Lia Menna Barreto, Lúcia
Koch, Luiz Carlos Felizardo, Mauro Fuke, Nelson Felix, Nelson Leirner, Paulo Pasta, Regina Silveira,
Vera Chaves Barcellos e Waltércio Caldas. De acordo com os curadores Mônica Zielinsky e Eduardo 
Haesbaert, o programa Artista Convidado no Ateliê de Gravuras “projeta para sempre a atualidade da 
gravura brasileira dos nossos tempos, suas transformações e aberturas interdisciplinares”. Para os 
curadores, no módulo A partir do ateliê de Iberê o visitante poderá perceber uma diversidade de 
pensamentos sobre a gravura e outros ideários artísticos, desde processos de ação sobre a matriz, até 
a utilização de lixas e martelos, geração de gravuras a partir da fotografia, da interferência de materiais 
industriais para a confecção das obras, do emprego das marcas originadas pela presença de órgãos 
humanos, pelo simulado movimento de animais sobre a placa de metal, e a apresentação da gravura 
em conjunto com fotografias.

Programa Artista convidado no Ateliê de Gravuras

Criado pela Fundação Iberê Camargo em 1999, a iniciativa pretende manter vivo o espírito de 
busca da perfeição técnica e da experimentação, tão valorizados por Iberê. O ateliê já recebeu 49 
artistas convidados - gravuristas ou não - que durante uma semana produziram obras para seus 
acervos e também para o acervo da Fundação. O projeto atualmente reúne um conjunto de 126 
gravuras em metal concebido por grandes nomes da arte contemporânea brasileira. Além dos 19 
artistas que participam da mostra no MARGS, já trabalharam no Ateliê de Iberê Alex Flemming, 
Amilcar de Castro, Arthur Piza, Carlos Vergara, Daniel Senise, Eduardo Sued, Siron Franco e Tomie 
Ohtake
http://www.iberecamargo.org.br/content/atelie_gravura/default.asp ..

informaçõesentre Mais sobre projeto siteoutros. o no

Iberê Camargo - pequena biografia

Artista de rigor e sensibilidade únicos, Iberê Camargo é um dos grandes nomes da arte do 
século XX. Autor de uma obra extensa, que inclui pinturas, desenhos, guaches e gravuras, Iberê 
nasceu em Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul, em novembro de 1914, tendo passado 
grande parte de sua vida no Rio de Janeiro. Na Europa, estudou com mestres como Giorgio de Chirico, 
Carlos Alberto Petrucci, Antônio Achille e André Lothe. Ao longo de sua vida, Iberê sempre exerceu 
forte liderança no meio artístico e intelectual. Teve sua obra reverenciada em exposições de renome 
internacional, como a Bienal de São Paulo, a Bienal de Veneza, a Bienal de Tóquio e a Bienal de 
Madri, e integrou inúmeras mostras no Brasil e em países como França, Inglaterra, Estados Unidos, 
Escócia, Espanha e Itália. O pintor morreu aos 79 anos, em Porto Alegre, em agosto de 1994, 
deixando um acervo de mais de sete mil obras.

Programação paralela

Oficina de gravura - O artista plástico Eduardo Flaesbaert, que trabalhou como gravador de Iberê 
durante quatro anos e atualmente coordena o atelier de gravura da Fundação Iberê Camargo, irá 
ensinar técnicas de produção de gravuras em metal, incluindo a gravação na chapa e a impressão. Os 
participantes da oficina poderão imprimir seus trabalhos.
Dias programados: oito encontros sempre às terças-feiras, nos dias 12, 19 e 26 de junho e 3, 7, 17, 24 
e 31 de julho, das 14h às 18h no Torreão 3 do MARGS.
Investimento: R$ 70,00.
Inscrições: Núcleo de Extensão Cultural do MARGS, das 13h às 17h, fone (51) 3221-3545 ou e-mail 
extensao.margs@terra.com.br

Formação de Professores - os curadores Mônica Zielinsky e Eduardo Flaesbert ministram palestras 
com o intuito de orientar professores da rede municipal e estadual de ensino no preparo dos alunos 
para a visitação. Além disso, serão realizados exercícios práticos ministrados por Mauren de Leon, da 
Fundação Iberê Camargo. Os encontros ocorrem no auditório do MARGS, nos dias 4 e 5 de junho, das 
14h às 18h.
Inscrições e informações: Fundação Iberê Camargo, (51) 3242.1247 ou pelo site 
educativo@iberecamargo.org

Visitas mediadas - Estará disponível ônibus gratuito para escolas municipais e estaduais de Porto
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Alegre. Inscrições na Fundação Iberê Camargo, fone (51) 3242 1247 ou pelo e-mail 
educativo@iberecamargo.org.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao.margs@terra.com.br
www.margs.org.br
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Abertura de exposições na agenda
AUemntirta-m dr3S gravuras Pr°duzidas por Iberê Camargo estarão no Margs a partir de amanhã

ZZSR H3 •AUán?ega’ s/nQ)- üsta de busca da PerfejÇão técnica e completas do Consagrado ar- 
Orgamzada em dois núcleos, a expo- da experimentação. tista espanhol.
siçao reune 42 gravuras em metal Foram selecionados trabalhos de Também será inaugura- r 1
assirladas^oM 2° graVU^S Dias- Cadu, Carmela Gross, da amanhã, às 19h, o eCsaio
assinadas por 19 arüstas que parti- Carlos Pasquetti, Carlos Zflio, Elisa fotográfico “A céu aberto: 
ciparam durante uma semana do Bracher, José Resende, Karin Lam- re-

descobrindo a cidade de Por- 
fotosdivulgação/CP brecht e Lia Menna to Alegre”, de Claudia Ma- 

Barreto, entre ou- chado e Luz Maria, no Cen- 
^ Para o núcleo tro Cultural CEEE Erico Ve

ríssimo (Andradas, 1223). 
os curadores Môni- Mais tarde, às 20h, na Gale- 
ca Zielinsky e ria Bolsa de Arte de Porto 
Eduardo Haes- Alegre (Quintino Bocaiúva, 
baert selecionaram 1115), tem a abertura da ex- 

conjunto de posição do baiano Mario
^ gravuras em metal Cravo Neto. Ele exibe 17 fo- Pinturas e desenhos de Cassiano na Arte & Fato 

do artista, que tra- tografias coloridas e seis em preto e (Corte Real, 647). Ela exibe sete pin-
zem à luz questões branco. Partes de corpos e objetos turas com monotipia em dimensões

I essenciais da obra mostram suas heranças culturais e variadas. Na quarta, às 19h, tem
^ de Iberê. Visitação, cenas étnicas. Trabalhos de Andréa vemissagem de Cassiano, na Arte &
■l até 5 de agosto, de Schul em “Magna mater” também Fato (rua São Manoel, 285). O artis-
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Iberê Camargo era mais conhecido 
pela pintura que assinou, o que não sig
nifica que não tenha atingido a mesma 
força e expressividade na obra gravada. 
E esse material que será exibido nas 
salas Iberê Camargo e Oscar Boeira do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Praça da Alfândega, s/n9) a 
partir das 19h de hoje, com visitação de 
terças a domingos, das lOh às 19h, até 5 
de agosto. Iberê Camargo e as Projeções 
de um Ateliê no Tempo traz, em dois nú
cleos, 42 gravuras em metal produzidas 
pelo artista gaúcho de Carretéis e 20 
gravuras de nomes que participaram do 
Programa Artista Convidado, no Ateliê 
de Gravuras que, criado pela Fundação 
Iberê Camargo em 1999, mantém vivo o 
espírito do idealizador na busca de técni
ca e experimentação. Os itens de Iberê 
foram dispostos em cinco segmentos, 
chamados Da Identificação à Síntese, 
Transformações na Síntese, Trânsitos 
no Tempo, Alternâncias na Matéria e 
Em Direção à Expansão.

Já passaram pelo espaço de criação 
49 artistas convidados, responsáveis 
por um acervo de 126 gravuras em

metal. Para a coletiva no Margs forar 
escolhidas obras de Antonio Dias, Cadi 
Carmela Gross, Carlos Pasquetti, Cat 
los Zílio, Elisa Bracher, José Resendf- 
Karin Lambrecht, Leon Ferrari, Li- 
Menna Barreto, Lúcia Koch, Lui 
Carlos Felizardo, Mauro Fuke, Nelso- 
Felix, Nelson Leimer, Paulo Pasta, R<- 
gina Silveira, Vera Chaves Barcellos 
Waltércio Caldas. O conjunto em expos= 
ção foi selecionado por Mônica Zielinsk 
coordenadora do projeto de catalogação 
da obra completa de Iberê na Fundaçs= 
Iberê Camargo, e Eduardo Haesbaer 
coordenador do Ateliê de Gravuras. 
Ateliê de Iberê vai além de si mesm= 
Projeta para sempre a atualidade cN 
gravura brasileira dos nossos tempo 
suas transformações e aberturas inte 
disciplinares”, diz Mônica, cujo traball= 
de pesquisa já rendeu a edição de Ibe, 
Camargo: Catálogo Raisonné - Volun 
1 / Gravuras e que também respom 
pela curadoria da panorâmica A Gravi= 
ra de Iberê Camargo - Estudos, Estad( 
e Expansão, em cartaz no Institu 
Tomie Ohtake, em São Paulo, até ‘ 
de julho.

Ciclista, 
obra do 

criador de 
Restinga 

Seca 
produzida 

em 1992

O

Questões formais ganham 

destaque em São Paulo
A Gravura de Iberê Camargo - Estudos, Estados e Expansão, no 

Instituto Tbmie Ohtake, em São Paulo, propõe um recorte dentro 
da produção de gravuras de Iberê Camargo, de maneira a apontar o 
processo de criação do artista plástico. A mostra tem uma estrutura 
cronológica e foi dividida nos segmentos Para Além das Superfícies, 

Conquistas da Forma e Em Direção ao Infinito. O visitante pode 
acompanhar, por meio do que foi selecionado, os caminhos traçados 
por Iberê, juntamente com as questões formais que lhe foram mais 

importantes. As gravações se tomaram mais intensas a partir da 
década de 1950, que coincidem com sua volta ao Brasil depois de dois 

anos de estudos no exterior. Para ele, a gravura era um laboratório de 
experimentações e o interesse fundamental pelas condições técnicas 

fica evidente em depoimentos, cartas e registros, alguns dos quais que 
integram A Gravura de Iberê Camargo - Estudos, Estados e Expansão.

Ciclista, de 1991, outra das visões 
de alguém pedalando que tanto 
fascinava o mestre gaúcho

Ciclista, sem data, também alguém sobre 
uma bicicleta que entrou no mesmo 
bloco de itens do autor de Carretéis

^ ■>

Oficina de gravura em metal
Em parceria com o Margs e paralelamente à exposição Iberê 

Camargo e as Projeções de um Ateliê no Tempo, a Fundação Iberê 
Camargo promove, entre 12 de junho e 31 de julho, uma oficina 

de gravura em metal. Um dos curadores da mostra, Eduardo 
Haesbaert, gravador do artista gaúcho nos últimos anos de sua 
vida e que acompanhou o criador de Carretéis e a série Ciclista, 
irá ministrá-la. Durante oito encontros, sempre às terças-feiras, 

das 14h às 18h, no Torreão 3, no terraço do Margs, Haesbaert 
pretende abordar diferentes técnicas de produção de gravuras a 15 

participantes. Informações e inscrições pelo telefone 3221 3545.

% 4 ’

♦ *
José
Resende
participou
do
Programa
Artista
Convidado
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Retorno às obsessões do mestre
Exposição que será inaugurada hoje, no Margs, em Porto Alegre, propõe novos olhares sobre a gravura de Iberê Camargo

EDUARDO VERAS / 831

O que havia de obstinação e luta na obra de Ibe
rê Camargo, a entrega, o drama, o gosto pela ex
perimentação, a tentativa e o erro, tudo isso vem à 
tona novamente na exposição Iberê Camargo e as 
Projeções de um Ateliê no Tempo.

A mostra (que, em verdade, são duas, intima
mente imbricadas) será aberta hoje, às 19h, no

5?

Margs, em Porto Alegre.

a primeira parte, na galeria que leva o nome 
do artista, no segundo andar do museu, es
tão quatro dezenas de gravuras, todas na 
técnica de gravura em metal, realizadas ao 

longo de mais de meio século, dos anos 1940 até as vés
peras da morte de Iberê, em 1994. Na segunda parte, in
titulada A Partir do Ateliê de Iberê, na Sala Oscar Boeira, 
aparecem as gravuras que artistas contemporâneos vêm 
realizando desde 1999, a convite da Fundação Iberê Ca
margo, no ateliê deixado pelo mestre, nos fundos da casa 
dele, no bairro Nonoai, na Capital. Dos 49 artistas que já 
passaram por lá, a exposição apresenta 19 - entre eles, 
Regina Silveira, I.ucia Koch e o argentino León Ferrari.

Citação do filósofo Friedrich Nietzsche abre a primeira 
parte: “Nos seres profundos todas as experiências vivi
das permanecem por muito tempo”. Os curadores da 
mostra - a professora Mônica Zielinsky (UFRGS), res
ponsável pela catalogação da obra de Iberê, e o artista 
Eduardo Haesbaert, que imprimia as gravuras dele e ho
je coordena o ateliê de gravura - escolheram imagens 
que dão conta do processo de trabalho de Iberê, suas in
sistências e experimentações. Procuram chamar a aten
ção ali para seu caminho em direção à síntese, o embate 
com a técnica da gravura, as relações de tempo.

- Com o passar do tempo, há evocações de uma ima
gem para a outra - percebe a curadora.

- Às vezes, o que se reconhece, em um intervalo de 
50 anos, é o interesse por uma mesma forma, um as
sunto, um movimento - sublinha Haesbaert.

Enfatizam os dois curadores que Iberê dedicava-se 
com igual paixão à gravura como à pintura - campo 
em que ele se tornou nacionalmente reconhecido.

- Iberê levava de uma técnica para a outra o que ele 
experimentava - observa Mônica.

Ela publicou no ano passado o primeiro volume do 
Catalogue Raisonné do artista, reproduzindo justamen
te o quanto ele produziu em gravura. A catalogação da 
pintura já está em andamento.

A mostra no Margs (Praça da Alfândega, s/n°) fica 
em cartaz até 5 de agosto, de terças a domingos, das 
lOh às 19h, fone (51) 3227-2311, com entrada franca.

N

Quem foi A insistência da
imagem: ao longo dos 
anos, talvez em nível 
inconsciente, Iberê 
retomou não apenas os 
mesmos assuntos e 
técnicas, mas também 
as formas. A "Ciclista" 
de 1991 repete, no todo 
e nos detalhes, algo que 
já se via nos carretéis de 
"Movimento", água-tinta 
de 1993

Iberê Camargo (ao lado, em Au
to-retrato, de 1943) nasceu em Res
tinga Seca, em 1914. Jovem ainda, 
ganhou um prêmio nacional que lhe 
valeu estudos na França e na Itália.
Com uma obra densa, carregada de 
expressividade, chegou a ser sau
dado como o maior nome da pintura 
nacional. Morreu em 1994, aos 79 
anos, vítima de câncer. Na Avenida 
Padre Cacique, em Porto Alegre, 
está sendo construída a sede da fundação que leva seu nome. O prédio, 
desenhado por Álvaro Siza, deve ser inaugurado em novembro.

A gravura é a técnica em que o ar
tista, geralmente a partir de cortes, 
perfurações ou incisões, desenha so
bre uma matriz, para depois imprimir 
sobre papel a imagem que se for
mou. Iberê Camargo foi figura impor
tante na fixação da gravura em metal 
no Brasil - gravura em metal é a gra
vura que se vale de uma chapa de 
metal como matriz para impressão. 
Entre as técnicas fundamentais da 
gravura em metal, estão a ponta se
ca, a água-forte e a água-tinta.

;i
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EXPOSIÇÃO
Retratos de 

Iberê Camargo.
H Margs inaugura hoje, às 19h,
V/ a mostra “Iberê Camaigo - 
Gravuras e as Projeções de um projeta a continuidade do ateliê 
Atelie no Tempo” (foto). Com cu- trazendo o trabalho de 19 artistas 
radona de Mônica Zielinsky e contemporâneos.
Eduardo Haesbaert, a exposição 
reúne, em dois núcleos, 42 gravu
ras em metal produzidas por Iberê 
Camargo e 20 gravuras assinadas 
por artistas brasileiros.

O conjunto de obras, aberto 
para visitação a partir de amanhã, 
traz um recorte em dois módulos.
O ‘Ateliê de Iberê” destaca aspec
tos técnicos, materiais e expressi
vos, e ‘A Partir do Ateliê de Iberê”

Serviço
Mostra “Iberê Camargo - 

Gravuras e as Projeções de um Ateliê 
no Tempo”.

Abertura para convidados 
hoje, às 19h. Visitação: de terças a 
domingos, das lOh às 19h.
Até 5 de agosto.

Galeria Iberê Camargo e sala 
Oscar Boeira do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n-)
Entrada franca
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Gravura de Iberê Camargo no Margs

Gravuras e fotos na 

agenda de exposições
A exposição “Iberê Camargo: gra

vuras e as projeções de um ateliê no 
tempo” ganha abertura hoje, para 
convidados, às 19h, no Margs (Praça 
da Alfândega, s/nQ). São 42 gravu
ras em metal de Iberê e 20 gravuras 
produzidas por artistas brasileiros 
que participaram do programa “Ar
tista convidado" no Atêlie Gravuras. 
Visitação até 5 de agosto, de terças 
a domingos, das lOh às 19h.

Na Galeria Bolsa de Arte de Porto 
Alegre (Quintino Bocaiúva, 1115), às 
20h, será inaugurada a mostra do 
baiano Mario Cravo Neto. Ele exibe 
17 fotografias coloridas e seis 
preto-e-branco que revelam 
olhar sobre as várias etnias e cultu
ras de Salvador, onde convivem san
tos católicos e deuses da África. Visi
tação até 5 de julho, de segundas a 
sextas, das 10h30min às 19h, e sá
bados, das lOh às 13h30min.
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Iberê no Margs
Amanhã o Margs abre para o público a mostra Iberê Camargo 

- Gravuras e as Projeções de um Ateliê no Tempo. Com curadoria 
de Mônica Zielinsky e Eduardo Haesbaert, a exposição reúne em 
dois núcleos 42 gravuras em metal produzidas por Iberê Camargo 
e 20 gravuras assinadas por artistas brasileiros que participaram 
do programa Artista Convidado no Ateliê de Gravuras. Hoje à 
noite ocorre a abertura para convidados. A exposição fica em 
cartaz até 5 de agosto.
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Mônica Zielinsky e Eárnrdo Haesbaert são os curadores da □ 

mostra “Iberê Camargo - Gravuras e as Projeçoesde um Q 

Atelier no Tempo ”, no Margs - Museu de Arte P
do Rio Grande do Sul
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Eduardo Haesbaert.Mônica Zielinsky.
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Prestes detalha gestão no Margs
Há cinco meses na direção do órgão, Cezar Prestes inicia sua programação com Goya e Iberê
t->v esde que assumiu o Margs, o ex-marchand vinha Na Bienal do Mercosul, dei de setembro a 18 de no 
D cumprindo a agenda deixada pela administração vembro. as Salas Negras exibirão peças do acervo. Em
passada, iniciando sua programação recentemente, com paralelo, sera feto a “InJ,e"0^^p°sSSnd^ Caxias 
as mostras de Iberê Camargo - com quem tinha forte li- rancia de peças de sua coleção por Passo Fundo, Caxias, 
gação - e do mestre espanhol. “O foco da minha gestão é Santa Cruz e Pelotas. Em dezembro deve receberaacole- 
aproximar o museu da comunidade”, afirma Prestes, que çao de Roberto e Lili Marinho, que circulai pelo Brasil 
nomeará um conselho consultivo, formado por artistas e Para 2008, os cem anos do Instituto de Artes (IA) da 
empresários, para dar o aval às atividades. Ufrgs serão contemplados, no segundo semestre^Nos

O sucesso de público levou à prorrogação da exposi- três meses que antecedem a mostra sera feito umprojeto 
ção das gravuras de Goya até 5 de agosto, visto que em pedagógico, de preparaçao para as escolas,pesc^cendo 

semana, a visitação superou 6,2 mü pessoas. As o que e o museu e sua estrutura garante o diretor do 
parcerias foram fundamentais na sua viabilização, come- Margs. Também tera lugar a mostra de Bez Batti que, 
cando pelo Consulado da Espanha e Instituto Cervantes; atualmente, está em Sao Paulo e restrospecüva com de- 
passando pela DCS, que espalhou outdoors pela cidade e senhos e gravuras de Paula Moersohn Beckereseus con- 
o BanrisuL que contribuiu na adaptação do espaço às temporâneos, em
normas internacionais, de iluminação especial e climati- üsta, que viveu entre 1876 e,1907 estudou na França 
zaçào, restaurada. A doação de roupas como ingresso e o morrendo aos 31 anos. O retomo do jornal do Margs e 
uso de lupas, para que os visitantes vejam os detalhes Projeto Aquisição estão nos planos do direton assim co- s 
das obras estão nos diferenciais. “Como as telas são ricas mo a parceria com o IA, que mclrnramaicarga hor^ia dos 
em sombras, luz e textura, as pessoas vêem com mais ve- alunos, momtona em instituições culturais, ja colocada 
racidade", declara Prestes. em prática na mostra de Goya.

uma

Diretor do Margs, Cezar Prestes
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IBERE — A exposição Iberê Ca
margo e as projeções de um ate
liê no tempo está em cartaz, até 5 
de agosto, no Margs (Praça da Al
fândega, s/nQ). São 42 gravuras 
assinadas por Iberê e 20 assina
das por artistas brasileiros.
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IBERÊ CAMARGO: GRAVURAS E PROJEÇÕES DE 
UM ATELIER NO TEMPO — Galeria Iberê Camargo 
do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), até 5 de agosto. 
Mostra com 42 gravuras em metal de Iberê Camargo e 
outras 20 feitas por artistas convidados que trabalha
ram em seu ateliê. Antonio Dias, Cadú, Carlos Zílio, 
Elisa Bracher, Nelson Felix, Leon Ferrari, Nelson Lei- 
ner, Luiz Carlos Felizardo, Miguel Rio Branco e Paulo 
Pasta são alguns deles. Segundas, das 14h às 19h, e
de terças a domingos, no horário entre 10h e 19h.--   —- - •— —>


