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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
'

27 de setembro. 20h: Proieto leva Acervo do MARGS para Caxias do Suj

O MARGS, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e o Ministério da Cultura dá início, a partir do dia 27 de setembro,as 20h, a itmer

por Pelotós^Pass^Fund^O^pròjeto^mita com‘o lZ~JlZsZ\ZtJselZconcreLdo 

P meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), com o patrocínio dos Grupos Randon e

Tramontina.

A exposição^o Q MARGS abrjga a pr0gramação da 6a Bienal do Mercosul, a mostra Acervo do MARGS - 

Expressividade na Ade Brasileira vai apresentar no interior do Estado diversas técnicas e processos que 
revelam o desdobramento histórico das artes plásticas no Brasil, com destaque para a produção sulina 
incluindo nhras de Di Cavalcanti. João Fahrion. Cândido Portinan, Lasar Sega», Danúbio Gonçalves, Edgaç 
Koet?. Vasco Prado, Henrinue Fuhro. Iberê Camargo, Tomie Ohtake e Francisco Stockinger, entre outros

(confira teta comp mostra organizada em seis módulos pelos Núcleos de Acervo ®
Documentação e Pesquisa em Arte do MARGS (NDPA), pretende evidenciar o carater expressivo dai arteno 
cenário nacional, seja ele voltado para o engajamento ético, para a pesquisa da "nguagem para a figuração 
ou para as experiências do abstracionismo. Segundo Jose Luiz do Amaral, Coordenador do NDPA 
tendência â expressividade "se torna fácil de constatar a partir da obseivaçao de pnturas, flrav“?» ® 
esculturas pertencentes ao acervo do MARGS, que se constituem em marcos referenciais da produção de 
alguns dos^mais significativos artistas brasileiros, ao longo do século 20 e nos primeiros momentos do

século 21”.

por

parceria com a Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima.em

Módulos da exposição e lista de obras
1, Modernismo e expressividade
Di Cavalcanti, Colonas, óleo sobre tela, 1940.
João Fahrion, Vestido Verde, óleo sobre tela, 1949.
Lasar Segall, Mãe Morta, óleo e areia sobre tela, 1940.
Oswaldo Goeldi, Caminho abandonado, xilogravura, sem data.
Oswaldo Goeldi, Sem título, xilogravura, sem data.
2. Expressividade e engajamento
Cândido Portinan, Menino do Papagaio, óleo sobre tela, 1954.
Paulo Rossi Osir, Imigrante Irtuano, óleo sobre tela, 1930.
Danúbio Gonçalves, Xarqueadas: Carneadores, serigrafia, 1953.
Edgar Koetz, Churrascaria Modelo, xilogravura, sem data.
Vasco Prado, Soldado Morto, xilogravura, 1950.
Glauco^frít^de^oraes"Locomotiva N.W.R. Mallet 2-8 + 8-2 n" 2.174. pistSo dianteiro direito, óleo sobre 

tela, 1974.
Henrique Fuhro, Sem título, serigrafia e linoleogravura, 1975.
Henrique Fuhro, Sem título, linoleogravura, 1968.



4. Forma e expressividade
Iberê Camargo, Carretéis em fundo azul, óleo sobre tela, 1960
Mira Schendel, Composição c/letras e números, têmpera sobre tela, 1981
Iberê Camargo, Sem título, gravura em metal, 1959.
Tomie Ohtake, Sem título, gravura em metal, 1995.
5. Expressividade e fragmentação
Karin Lambrecht, De Anita para Oaba, acrílica e vinil sobre tela, 1985.
José Leonilson, A viagem secreta, acrílica sobre lona, 1987.
Carlos Zílio, Sem título, gravura em metal, 1995.
Eduardo Sued, Sem título, serigrafia e relevo seco, 1999.
Beatriz Milhazes, O sertanejo, serigrafia, 2001.
6. Expressividade na escultura sul-riograndense 
Avatar Moraes, Obelisco, materiais diversos, sem data.
Francisco Stockinger, Guerreiro, madeira e metal, sem data.
Mauro Fuke, Sem título, madeira, 2001.

Sobre os artistas .
Emiliano Di Cavalcanti (Rio de Janeiro. 1897 - 1976) - iniciou sua carreira como caricatunsta em 1916. Foi 
um dos mais ativos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. Permaneceu longas temporadas na 
Europa, recebendo grande influência de Picasso. A figura feminina era uma constante em seu trabalho, 
sendo seus temas prediletos as cenas do Rio, o carnaval, a vida boêmia e as belas mulatas.
João Fahrion (Porto Aleqre/RS. 1898 - 1970) - Foi pintor, desenhista, ilustrador e gravador. Estudou em 
Porto Alegre, Amsterdã, Berlim e Munique. Foi ilustrador da Editora Globo e professor do Instituto de Belas 
Artes. Nas ilustrações, acentua o seu traço expressionista através de litografias e águas-fortes, enquanto na 
pintura privilegia o retrato e a sensualidade do seu tema favorito: a figura feminina.
Lasar Seoall (Vilna/Lituânia. 1881 - São Paulo/SP. 1957) - Foi pintor, desenhista, gravador e escultor. 
Estudou na Academia de Belas Artes de Dresden, na Alemanha, e a partir de 1911, juntou-se ao grupo 
expressionista do país. Em 1913, expôs em São Paulo, para onde se mudou dez anos depois, 
naturalizando-se brasileiro. Foi um dos introdutores do expressionismo no Brasil e um dos fundadores da 
Sociedade Paulista de Arte Moderna.
Oswaldo Goeldi (Rio de Janeiro/RJ. 1895 - 1961) - Foi desenhista, gravador, professor e ilustrador. 
Participou de várias bienais no Brasil, Venezuela, Tóquio, México, Paris e realizou retrospectivas no 
MAM/RJ, MNBA e MAM/SP. Foi pioneiro na gravura no Brasil e um de seus maiores mestres, com uma 
obra de enorme expressividade, onde o contraste entre a luz e a sombra é de crucial importância.
Cândido Torauato Portinari (Brodósaui/SP. 1903 - Rio de Janeiro/RJ, 1962) - Freqüentou a Escola de Belas 
Artes do Rio de Janeiro. Em 1928, conquistou, no Salão Nacional, o Prêmio Viagem a Paris, onde foi 
influenciado por correntes modernas. Expôs individualmente no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. E 
considerado um dos maiores expoentes da arte brasileira.
Paulo Cláudio Rossi Osir (São Paulo/SP. 1890 - 1959) - Foi pintor e desenhista. Com formação em 
arquitetura, estudou na Europa e fundou, com Volpi, Zanini e outros, a Azulejos Osirarte que, entre outros 
trabalhos ornamentais, executou o painel criado por Portinari para o prédio do Ministério da Educação, no 
Rio de Janeiro, e os painéis da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte.
Danúbio Villamil Gonçalves (Baaé/RS. 1925) - Pintor, gravador, estudou com Portinari e Zamoyski. Foi um 
dos fundadores do Clube de Gravura de Porto Alegre e integrante do Grupo de Bagé, junto com Bíanchetti, 
Glauco Rodrigues e Scliar. Suas obras transitam pelo realismo crítico, paisagismo e abstracionismo, 
passando por composições de temática erótica.
Edgar Koetz (Porto Aleare/RS. 1914 - 1969) - Foi pintor, desenhista e gravador, além de artista gráfico da 
Editora do Globo, atuando também na propaganda. Autodidata, foi um dos fundadores do Clube de Gravura 
e um dos responsáveis pela abertura e atualização da arte gaúcha. A temática de sua obra é quase 
exclusivamente urbana.
Karin Lambrecht (Porto Aleare/RS. 1957) - Estudou litografia com Danúbio Gonçalves e pintura na Escola 
Superior de Arte em Berlim, Alemanha. Cursou a Millary Oslom For The Arts, em Nova Iorque. Foi uma das 
criadoras, em 1979, do espaço NO, um centro de arte de vanguarda em Porto Alegre. Além da pintura, 
trabalha com objetos tridimensionais e suportes não-convencionais.
Avatar Moraes (Rodeio Colorado. Baaé/RS. 1933) - No início de sua carreira, dedicou-se à arte aplicada, 
tornando-se artista plástico em 1963. Em 1974, obteve a Bolsa Guggenheim e viajou para os Estados 
Unidos, onde lecionou no Curso de Pós-Graduação em Arquitetura do Center for Advanced Visual Studies, 
do Massachussets Institute of Tecnology (MIT). Participou de inúmeras exposições coletivas e individuais no 
Brasil e no exterior.
Vasco Prado (Uruauaiana/RS. 1914 - Porto Aleqre/RS. 1998) - Cursou, em 1940, a Escola de Belas Artes, 
da qual se afastou para estudar com Oscar Boeira. Em Paris, estudou com Etiénne Hajdu e Femand Léger. 
Em Porto Alegre, fundou o histórico Clube de Gravura. Recebeu prêmios tanto no Brasil quanto no exterior. 
Foi um mestre na escultura e tornou-se famoso pelo tema dos “cavalos”.
Glauco Pinto de Moraes (Passo Fundo/RS. 1928 - São Paulo/SP, 1990) - Foi pintor e desenhista. Ganhou 
notoriedade com o tema das “locomotivas”. Recebeu Prêmio Aquisição do Museu de Arte Moderna de São



Paulo e Prêmio Viagem ao Exterior no Salão Nacional de Artes Plásticas do Rio de Janeiro. Foi um dos dez
pintores mais representativos dos anos 70. , . ____
Henrique Léo Fnhro (Rio Grande/RS. 1938 - Porto Alegre. 2006) - Pintor, desenhista e gravador Começou 
fazendo gravuras aos 16 anos, quando ganhou seu primeiro prêmio. Foi discípulo de Francisco Stockinger e 

Notabilizou-se pela criação de figuras mascaradas, influência de historias emDanúbio Gonçalves.
quadrinhos e de esportistas. , . . . .
Lm Bassani de Camargo (Restinga Seca/RS. 1914 - Porto Aleqre/RS, 1994) - Iniciou seus estudos na 
Escola de Artes e Ofícios em Santa Maria. Mais tarde, não aceitando a orientação acadêmica da Escola de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, deixou-a para fundar um grupo sob a orientação do mestre GuignarcL Em

Rosa e Lhote. Exímio pintor, desenhista eRoma e Paris, estudou com De Chirico, Petrucci, Achilli 
qravurista, foi do figurativo ao abstrato, passando por inúmeras fases.
Mira Schendel (Zuriaue/Suíca. 1919 - São Paulo/SP. 1988)^ Foi pintora e desenhista Formada em 
Filosofia, fez parte de um grupo de artistas que transitaram entre o figurativo e o abstrato. Na década de 6U, 
fez experiências com novos elementos, mantendo o caminho da experimentação e desenvolvendo obras 
que permanecem na memória da pintura contemporânea brasileira.
Mauro Fuke (Porto Aleqre/RS. 1961) - É escultor com formação em desenho pelo Instituto de Artes da 
UFRGS. Expôs seu trabalho pela primeira vez em 1981. Obteve prêmios no XI Salão do Jovem Artista- 
RBS e no 3o Jovem Arte Sul América. Desde então, tem lugar assegurado nas mais importantes mostras de

FmnriscoStockinner (Traun/Âustria. 1919r - Escultor, desenhista e gravador. Morou em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, onde estudou com Bruno Giorgi. Expôs em quase todas as capitais do país, tendo sido 
premiado no Brasil e no exterior. Sua obra tem caráter figurativo e expressionista, a partir de temas como 
guerreiros bárbaros e figuras dramáticas, de forte denúncia social.
Eduardo Sued (Rio de Janeiro/RJ. 1925) - Pintor, desenhista, ilustrador, gravador, engenheiro e professor. 
Estudou com Henrique Boese, Iberê Camargo e trabalhou com Oscar Niemeyer. Realizou individuais e 
participou de coletivas, bienais e salões no Brasil e Exterior. Sua obra é caracterizada pela abstração 
geométrica com um forte colorido.
Carlos Zílio (Rio de Janeiro/RJ. 1944) - Pintor e professor, formado em Psicologia pela UFRJ. Foi aluno de 
Iberê Camargo e concluiu Doutorado em Artes na Universidade de Paris VIII. A partir de 1978 passa a 
realizar trabalhos abstratos. Fez pós-doutorado na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, em
Paris, em 1992. , _ .. .
Beatriz Ferreira Milhazes (Rio do Janeiro/RJ. 1960) - Pintora, gravadora, ilustradora e professora. Participou 
das exposições que caracterizam a Geração 80 - grupo de artistas que buscaram retomar a pintura em 
contraposição à vertente conceituai dos anos 70, pesquisando novas técnicas e materiais. A partir dos anos 
90, destaca-se em mostras nos Estados Unidos e Europa.
Tomie Ohtake (Kvoto/Japão. 1913) - Pintora, gravadora e escultora. Integrou o Grupo Seibi, do qual 
participavam Manabu Mabe, Fukushima, Flavio-Shiró e Kaminagai. Após um breve período de arte 
figurativa, define-se pelo abstracionismo. Surgem em suas obras as formas orgânicas e a sugestão de 
paisagens. Na década de 80, passa a utilizar uma gama cromática mais intensa e contrastante.
José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza/CE. 1957 — São Paulo/SP. 1993) - O conjunto de sua obra e 
composto por desenhos, pinturas, bordados e instalações. Foi aluno de Julio Plaza e estudou em Madri, 
Milão e Bolonha. Há duas monografias sobre seus trabalhos: São Tantas as Verdades, de Lisette Lagnado, 
e Use, é Lindo, Eu Garanto, de Barbara Gancia.

Sobre a Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim
Inaugurado em dezembro de 2004, o espaço abriga exposições mensais de artistas locais e, 

eventualmente, de outros estados. A proposta da galeria é apresentar trabalhos das mais diversas técnicas, 
incluindo pinturas, aquarelas, xilogravuras, fotografias e esculturas. Está localizada na Casa de Cultura 
Percy Vargas de Abreu e Lima (Rua Dr. Montraury, 1333). Visitação de segunda a sexta, das 9h às 20h; 

sábados, das 10h às 18h; e aos domingos e feriados, das 14h às 18h, com entrada franca. Informações 
site www.caxias.rs.gov.br/casadacultura ou pelos fones (54) 3221.3697, 3215. 4301 e e-mail 

casadacultura.comunicacao@caxias.rs.gov.br.

O diretor do MARGS, Cézar Prestes, e o coordenador da Galeria Municipal Gerd Bornheim, 
Gilmar Marcílio, estão disponíveis para entrevistas. Agendamento junto aos Núcleos de 
Comunicação do MARGS - fone (51) 3225 7551 - e da Casa de Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima 
- fone (54) 3215 4301. Imagens em alta resolução estão disponíveis para download na seção 
imprensa>imagens do site ou podem ser solicitadas pelos e-maíls
comunicacao@margs.rs.gov.br e casadacultura.comunicacao@caxias.rs.gov.br.

aos
no

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br

http://www.caxias.rs.gov.br/casadacultura
mailto:casadacultura.comunicacao@caxias.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br
mailto:casadacultura.comunicacao@caxias.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br


I ha batucada da vida
'■ Mi

TV WÊzÈk- “Oli eu canto, ou eu morro”.
i,-»C 1- - carlmhos.santos@jomalpioneiro.com.br
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ELZA SOARES, 70 anos, sobre o lançamento do primeiro DVD, Beba-me 
que ela gravou com pontos cirúrgicos depois de fazer uma colostomia.
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^5? rte de 20 criadores estão na etapa caxiense do
projeto Sesi Descobrindo Talentos, cuja exposição 
abre hoje, às 20h, no Instituto Bruno Segalla.

! oa pedida: flamenco do Tablado Andaluz no 
j Shopping Iguatemi Caxias. Hoje, 15h; amanhã, 12h; 
! e domingo, 14h; com reprise a cada duas horas.

I éj onferir a exposição Acervo do Margs - 
§0, Expressividade na Arte Brasileira, na Galeria Gerd 

- Bomheim, em Caxias, é programa obrigatório!

Descontos que são a maior diversão!
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De 28/09 a 11/10, ganhe descontos de 20% (compras ESPECiALiSTA 
à vista) e 10% (a prazo) em Iodos os artigos infantis. Efi/lcgt&OtaEO
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A plasticomania é uma das pragas para uso permanente. Entre as peças 
do mundo moderno. No Brasil, fashions há criações da Tao Galeria, 

estima-se que são geradas 210 mil Neon e Alexandre Herchcovitch 
toneladas de plástico filme por ano (acima, da esquerda para a direita).

Amanhã, às 19h, no Clube 31 de provocação- 9,7% do lixo do país. Essa poluição
gerou um movimento contrário, a outubro, em Garibaldi, o tema entra 
sacolamania. A idéia é fazer com na roda, dentro do II Encontro Cuide 

que todo mundo substitua as sacolas do Planeta, que inclui shows de dança 
plásticas descartáveis por modelos de do ventre, tai chi cliuan, yoga e hip 

uso mais contínuo, feitos com pano ou hop. Quem coordena as atividades são 
outras fibras naturais como palha, por as professoras Cleusa Boz e Evelise 
exemplo. Questão de consciência, né?! Pisani. Os ingressos custam R$ 10, 

Em São Paulo, o movimento tem com renda destinada ao Instituto 
slogan próprio, Eu Não Sou de Estadual Professora Irmã Teotina. No 

Plástico. Sob curadoria da jornalista melhor espírito da sacolamania, quem 
de moda Lilian Pacce, estilistas foram participar do encontro ganha uma 
convidados a criar bolsas exclusivas, bolsa ecológica de algodão cru.

A festa Orgástica é uma provocação aos sentidos. E 
a modelo Gabriela Moreira, maquiada por Jefferson 

Hoffman, é o portroit da balada que rola, hoje no 
Caminho Aventura. A noitada também festeja os três 

anos na Super Liga Dee Jays, com lançamento do site 
oficial da trupe das carrapetas. Para personalizar a 

função, o povo pendura um cordão igual aos tantos que 
a moça tem no pescoço. Quem tiver um, entra de graça.

oianeta
JL

Ecologia e preservação do planeta serão foco das duas principais 
atividades do curso de Moda e Estilo da UCS neste semestre. O desfile 

materiais alternativos terá como tema central a água. E o Prêmio 
UCS/Sultextil exigirá dos formandos coleções concebidas a partir da 

proposta da sustentabilidade. Em novembro, na passarela do Campus 8.

DANIIO CHRIST1DIS, DIVULGAÇÃO

com
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O Revival Rock Bar festeja seis 
anos hoje e amanhã com o prato 

da casa, rock’n roll. A pedida 
desta noite é uma maratona 

de acústicos, com nomes que 
sempre se apresentam no palco 

da casa. Slide, Niederauer, 
Daniel Ferreti e Lázaro 

Nascimento, Nino Henz, André 
Viegas, Rafa Gubert e Tita 

Sachet, Meiko Mello, Junior 
Blackbirds, Francielle Duarte 
e Leandro Moreira são alguns 
deles. Também está prometido 

um show-surpresa com uma 
banda veterana do rock gaúcho, 

e o D J Jaime Rocha. 
Amanhã tem o acústico do 
Leandro Moreira e a banda 

Motorocker, considerada pela 
formação original como o melhor 

cover de AC/DC do Brasil. Cinco 
leitores da coluna poderão entrar 

de graça hoje e, outros cinco, 
amanhã, na festa roqueira. E- 

mails com nome, RG e telefone 
de contato para promocao3por4@ 

jomalpioneiro.com.br.
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eclético
O músico Otto Gomes é versátil no 

repertório e nos instrumentos. Começou 
como acordeonista, passou pela guitarra 

e agora está de namoro com o violão. 
Participou de festivais como Moenda, 

Tafona, Musicanto e Califórnia. Nos 
shows, vai do samba-rock ao reggae, 
incluindo MPB e hits internacionais. 
Ele está finalizando CD solo e faz um 

mix disso tudo no show que apresenta 
amanhã, no Bongô Bar, em Caxias.

!»

mailto:carlmhos.santos@jomalpioneiro.com.br


Museu de Arte do RS Ado^Malagoli 
J o r n a I:... Osü&kXD..

Data:

Página:Ç$
Assunto:.?.

Margs leva acervo a Caxias
Karin Lambrecht e Xico Stockinger 
são alguns deles. Evidenciar o cará
ter expressivo da arte no cenário na
cional, seja ele voltado para o enga
jamento ético, pesquisa de lingua
gem, figuração ou experiências do 
abstracionismo é o objetivo.

Conforme o coordenador do Nú
cleo de Documentação e Pesquisa, 
José Luiz do Amaral, a tendência à 
expressividade “se torna fácil de 
constatar a partir da observação de 
pinturas, gravuras e esculturas per
tencentes ao acervo do Margs que se 
constituem em marcos referenciais 
da produção de alguns dos mais sig
nificativos artistas brasileiros ao 
longo do século XX e nos primeiros 
momentos do século XXI”.

“Acervo do Margs - Expressivida
de na arte brasileira” é a exposição 
que reúne 25 obras do museu que a 
partir de amanhã estará em Caxias 
do Sul. Às 20h, terá abertura na Ga
leria de Arte Municipal Gerd Bor- 
nheim (Dr. Montaury, 1333), onde 
poderá ser vista até 4 de novembro, 
de segundas a sextas, das 9h às 
20h; sábados, das lOh às 18h; e do
mingos, das 14h às 18h.

Diversas técnicas e processos re
velam o desdobramento histórico 
das artes plásticas no Brasil, na 
mostra dividida em seis módulos, 
com participação de 22 artistas. Di 
Cavalcanti, João Fahrion, Lasar Se- 
gall, Cândido Portinari, Edgar Koetz, 
Henrique Fuhro, Iberê Camargo, \
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BUENA VISTA, DIVULGAÇÃOSete Dias 0 FILME 
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LEVAR 0 
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25 obras do Marçs podem ser conferidas a partir de hoje, em Caxias
RICARDO WOLFFENBÜTTEL

AS OBRAS

Di Cavalcanti, Colonas, óleo sobre tela 
1940.

João Fahrion, Vestido Verde, óleo sobre 
tela, 1949.

Lasar Segall, Mãe Morta, óleo e areia 
sobre tela, 1940.

Oswaldo Goeldi, Caminho abandonado, 
xilogravura, sem data.

Oswaldo Goeldi, Sem título, xilogravura, 
sem data.

V
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Cândido Portinari, Menino do Papagaio, 

óleo sobre tela, 1954.
Paulo Rossi Osir, Imigrante iituano, óleo 

sobre tela, 1930.
Danúbio Gonçalves, Xarqueadas: Carnea- 

dores, serigrafia, 1953.
Edgar Koetz, Churrascaria Modelo, xilogra

vura, sem data.
Vasco Prado, Soldado Morto, xiloqravura, 

1950.

m.....
Glauco Pinto de Moraes, Locomotiva 

N. W.fí. Mallet2-8 + 8-2 n° 2.174, pistão dian
teiro direito, óleo sobre tela, 1974.

Henrique Fuhro, Sem título, serigrafia e 
linoleogravura, 1975.

Henrique Fuhro, Sem título, linoleogravura,
j

Iberê Camargo, Carreteis em fundo azul, 
óleo sobre tela, 1960.

Mira Schendel, Composição c/letras e 
números, têmpera sobre tela, 1981.

Iberê Camargo, Sem título, gravura em 
metal, 1959.

Tomie Ohtake, Sem título, gravura em 
metal, 1995.

°bra do escultor Francisco Stoekinger integra o acervo que está na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim

Encontro com os 

grandes da arte
Karin Lambrecht, De Anita para Oaba, 

acrílica e vinil sobre tela, 1985.
José Leonilson, A viagem secreta, acrílica 

sobre lona, 1987.
Carlos Zílio, Sem título, gravura em metal, 

1995.
Eduardo Sued, Sem título, serigrafia e 

relevo seco, 1999.
Beatriz Milhazes, O sertanejo, serigrafia 

2001.

r

msmmoD. Jf|%l Ifüiiè Üpsis
Can'ti0 da hnsua?em: pa5a a %uraÇão ou Para a* O horário de visitação também foi 

rdtl v l v ’ Uanubro Gonçalves, expenencias do abstracionismo. Ainda este püado. De segunda a sexta-feira a oaleria 
Edgu-Koete, Vasco adnkHfnnqíe Fuhr0, an°’a mostra deve ser vista em Santa Cruz funcionará das 9h às 20h Aos sábados a 
Iberc Camargo, Tomie Ohtake e Xico Sto- do Sul e, em 2008, Pelotas e Passo Fundo. mostra pode ser conferida das 1 Oh às 18h 
Lkrnger entre outros (confira lista completa - Estamos levando os nossos tesouros e aos domingos e feriados, das 14h às 18h
Odtrin tesperarf “Sat1 para0Interi0r-sinteliza0dirctOTd0Mai- Escolas e grupos podem agendar visitas
de Arte GeráBomhehrTna exnosy -gS; C!Zar Prestes> 51 anos’ salientando que monitoradas pelos telefones 3215.4301 
dt Arte Gerd Bornheim, na exposição Acer- esta e a primeira vez que obras dessa im- 3221 3697
Zt gS ~ ExPreSSÍVÍdade ™ Ane *»' portância são levadas para fora da Capital. - É um irabalho bem didático e educati-

a , , lX permanência das obras na cidade mo- vo para mostrar toda a expressividade dos
ce°cI dT3 ^*aTdoa^e™TT2 HS “T ““ aparat° de seguranÇa- loS^tica artistas brasileiros. É a oportunidade dever 
W f n • i J d acTy° do Museu de e infra-estrutura especiais. Para viabilizar de perto obras que só eram conhecidas ne- 

rte do Rio Grande do Sul (Margs), locali- a mostra, a sala de exposições recebeu dois los livros - afirma Prestes. C P

Avatar Moraes, Obelisco, materiais diver
sos, sem data.

Francisco Stockinger, Guerreiro, madeira e 
metal, sem data.

Mauro Fuke, Sem título, madeira, 2001.

■MBHfòSGaaxpRam-

O que: exposição Acervo do Margs - Ex
pressividade na Arte Brasileira 

Onde: Galeria Municipal de Arte Gerd 
Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro 
-Caxias, ts 3215.4301)

Quando: vernissage hoje, às 20h. 
Visitação até 4 de novembro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 20h. Aos sábados, das 
10h às 18h, e aos domingos e feriados, das 
14h às 18h. Visitas monitoradas: 3215.4301 

Quanto: a entrada é franca
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Edição com 68 páginas, concluída às 22h40min

PIONEIRO
CAXIAS DO SUL, QUINTA-FEIRA - 27/9/2007

+
Í

PEDÁGIOS

Concessionária chama Começa semana contra 

usuários para conversa as drogas em Caxias Abre hoje na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim 
a mostra Acervo do Margs - Expressividade na Arte 
Brasileira. Entre as 25 obras expostas há mestres como 
Tomie Ohtake, Lasar Segall, Iberê Camargo, Di Cavalcanti 
e Cândido Portinari. A exposição prossegue até 4 de 
novembro, com entrada franca. Sete Dias.

Página 7Página 14
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Roupa Nova na sexta em Caxias
ilí:

CAXIAS DO SUL 96min. Segunda, às 18h30min, no UCS
CINEMA.

Forasteiros 

Country Fest
íj OS MENSAGEIROS

Uma família se muda para uma tranquila o sino do campanário 
, fazenda, onde os filhos do casal passam 0 filme narra a história de um padre que 

a ver estranhas aparições invisíveis às ao final da vida, se questiona a respeito 
demais pessoas. De Oxide Pang Chun e dos rumos que deu à própria existência, 
Danny Pang. Com Knsten Stewart e John do amor que negligenciou no passado e da 

• Corbett. Terror, 12 anos, 90min. Sessões possibilidade da inexistência de Deus. De
■ às 15h, 17h, 19h30min e 21 h40min, no Robinson Cabral. Com João Tonus. Curta-

GNC/lGUATEMi1 metragem, 15min. Seaunda, as 20h05min,
no UCS CINEMA.

0 grupo Roupa Nova (foto), Cia. Básica (Júlio, 2.528 - ir (54) 
responsável por sucessos como 3027.4587), Morphine Produções 
Coração Pirata e Dom, volta a (Os 18 do Forte, 1.110/502 - "S 
Caxias na sexta-feira, dia 5, para (54) 3028.2200), Glitter Shoes 
apresentar a versão dois de seu (Júlio, 3.956 - "S 3028.4567), lo- 
festejado acústico. O grupo toca jas Ferraro e Posto da Júlio (Júlio, 
no pavilhão 2 da Festuva.às 23h. 3.221 - ns 3028.4544). Na hora,

Até o dia 5, os ingressos po- R$ 30. Camarotes a R$ 15 (mais o 
dem ser adquiridos a RS 25 na valor do ingresso).

ésar Menotti e Fabia- 
no e Bruno e Marro- 
ne, duplas expoentes 

da música sertaneja, se apre
sentam dias 11 e 12 de ou-

«f

EU OS DECLARO MARIDO E...LARRY
tubro, respectivamente, no 8 Um bombeiro pede a seu melhor amigo .......

c-.c Arn que aceite se casar com ele para que pos- Um jovem em prisão domiciliar passa a
Forasteiros Country Fest, em sa colocar seus fi]hos como beneficiários espionar a vida alheia pela janela do seu
t .axias. noje e o uinmo aia jj em seu segi;ro de vida De 0ennis Dugan quarto. Até que um dia ele começa a
para comprar ingressos a R$ . Com Adam sand|er e «evin james e0„ desconfiar que um de seus vizinhos é um
15 para cada apresentação f média, 14 anos, 115min. Sessões às 19h e assassino. De D. J. Caruso. Com Shia La-
ou RS 30 para as duas noites. 21 h20min, no GNC/IGUATEMI2. Beouf, Carrie-Anne Moss e David Morse.

À venda na Essência Jo- ; Suspense, 14 anos, 105min. Segunda, às
vem (Júlio e Sinimbu) e no ratatouiue (dublado) 20h30min, no UCS CINEMA. ^
Posto Petrotech da Rubem Um rato que adora cozinhar firma uma Ingressa: segunda a sexta, RS 3. Sábado
Bento Alves do bairro São parceria com o atrapalhado ajudante de n domingo: R$ S (adultos) e RS 3 (sênior e
José. Bilhetes’ para camarotes ™. restaurante, que não sabe cozinhar. estudantey c,dade Universitária - Caxias.
com mesa para 10 pesso- {KS?SlriJÍ“
as, RS 1,8 mil (para Quatro 16h20min' "° WC/IGUATEMI2.
pessoas, R$ 800), à venda no 
Centro Comercial Alvorada, 
sala 312. Informações: (54)
3227.2505

PARANÓIA

BENTO GONÇALVES
INESQUECÍVEL
Pouco antes de morrer, ator descobre 
que sua esposa teve um caso rápido com 

i seu melhor amigo. De Paulo Sérgio de
Almeida. Com Murilo Benício, Caco Ciocler que o toma um alvo. De Brett Ratner. Com 
e Guilhermina Guinle. Drama, 14 anos, Jackie Chan e Chris Tucker. Comédia, 12 

. 90min. Sessões às 15hl0min, I7h10min, anos, 91min. Segunda, às 16h, Í7h50min, 
19h1 Omin e 21hl0min, no GNC/IGUATE- 19h40min e 21h30min, no ARCOIRIS

MARC0P0L01.

•’*r' ■
A HORA DO RUSH 3 (LEGENDADO)
Urn embaixador descobre a identidade do 
líder de um perigoso grupo criminoso, o

EXPRESSO
21 h - DJ Fábio Augusto. RS 5. Rua Garibal-

CASARÃO
23h - Show com César de Freitas. RS 
4. Rua Andrade Neves, 486 - Caxias. * 
3222.2433

Ml 3.Atualmente, o artista tam- 'Até o dia 21 de outubro, o

s A rivalidade taz com que dois expoentes
LICENÇA PARA CASAR 
Um casal pretende se casar, mas a 
tradicional igreja da família dela apenas

expulsos do esporte. Anos depois, eles . realizará a cerimônia se ambos passarem 
decidem se juntar para ser a Ia dupla de por um curso de preparação de noivos,
homens da história do esporte. De Josh De Ken Kwapis. Com Robin Williams e
Gordon e Will Speck. Com Will Farrell Mandy Moore. Comédia, 10 anos, 91 min. 
eJonHeder.Ação/comédia. Manos, Segunda,,às 17h20min, 1 QnlOmine21h,
93min. Sessões às 14h3Qmin e 18h50min, no ARCOIRIS MARCOPOLO ?..

5 no GNC/IGUATEMI 4. .......................

dade Cenecista de Bento Gon- B, no Arquivo Público do Es- 
Çalves recebe Maneira Negra de tado, na Capital. Em Bento, sua f da patinação no gelo briguem e sejam 
se ver as Coisas, mostra de 12 exposição está na Rua Arlindo ' ....
gravuras em metal do artista Barbosa, 460, bairro São Roque 

-tr(54) 32524422.
RICARDO WOUTENBÜTTEL

Rodrigo Pecci.

Benío em Dança
-•?.

Ainda estão abertas as inscrições 
para as oficinas do 15° Bento em 
Dança, que ocorre de 5 a 13 de outu
bro,em Bento Gonçalves. Estão dispo
níveis gêneros como jazz, Street dance, 
dança de salão, sapateado, flamenco e 
ballet clássico para os públicos in
fantil, infanto-juvenil, juvenil, juvenil 
avançado e adulto.

As oficinas estão separadas por fase 
A (diás 6,7 e 8) e fase B (dias 9,10 e 
! I). Para participar de uma delas, R$ 
55 - para as duas, R$ 100. Informações 
pelo sile www.bento-em-danca.com. 
br, ou pelo telefone (54) 3454.6522.

0 ULTIMATO BOURNE
o ultimato bourne Sinopse acima. Sessões às 16h40min, 19h
Uma matéria de jornal faz com que Jason e 21 hl Omin, no ARCOIRIS MÀRCOPCLO 
Bourne seja mais uma vez perseguido, 3. 

jj agora por uma nova geração de matadores Ingressos: sexta, sábado, domingo e 
treinados secretamente pelo governo feriado a R$ 10; crianças até 12 anos e 
americano. De Paul Greengrass. Com Matt sênior (acima de 60), RS 5. Quartas-feiras, 
Damon. Ação, Manos, 115min. Sessões R$5. Demais dias, RS 8; crianças até i 2 
às 16h30min e 21h30min, no GNC/1GUA- anos e sênior pagam RS 4. Rua Marechal

Deodoro, 238 - Bento Gonçalves. ® (54) 
3452.4694

;■

I TEMI4.

A sala do GNC/IGAUTEMI5 está em 
manutenção até o dia 4 de outubro.

i'T
OS SIMPSONS, 0 FILME (DUBLADO)

*
ESPÍRITOS2 ---------
Uma jovem retoma a sua terra natal 
devido à doença de sua mãe, que faz com 
que se lembre de sua infância e de sua

Estão » ve„da os ingressos pare „ MflStrUS ÍA MB BIH 8XpOSÍÇãO

Cidade Elétrica, que ocorre em Porto Obraid»reais consagrados sividade m AneBmsMm^ | gin SSitaSJzSnin Mágicaacabattrndcwgrnpodei
artts as brasiletres como D, uno uma grende quantidade | no6MMGÜW0iU$. ' matadí LasVcgac, quqofZem

de Babado Novo, Oludum c Ara Kctu, (.avalcanti e Cândido Portmari de peças do Museu de Arte do s ygj 1 milhão a qualquer pessoa disposta
no Parque Condor, cm frente ao acro- (na foto, Menino do Papagaio) Rio Grande do Sul (Margs).A jj 0SSIMPSONS, 0 FILME(DÜBÍADOI a matá-lo. De Joe Camahan. Com Ben

podem ser apreciadas na Ga- visitação vai até o dia 4 de no- í Homer Simpson provoca um grande de- Affleck, Andy Garcia e Ray Liotta. Ação/
leria Municipal de Arte Gerd vembro. Entrada franca. Rua ?: sastre em Springfield, que coloca a cidade suspense, 18 anos, 109min. Segunda,
Bornheim, na Casa da Cultura. Dr. Montaury, 1.333 - Caxias, k e sua própria família contra si. De David às 171), 19h10mine21h20min, noCINE í 

Acervo do Margs - Expres- ir 3215.4301 Silverman. Animação, 12 anos, 90min.
p Sessões às 14h20min, 16h1 Omin e 18h, 
í no GNC/IGUATEMI 6.

mPARANÓIA
Sinopse acima. Sessões às ISh e 21h, no
CINE LAMERICA 1.Cidade Elétrica
Á última cartada '" ': ...........

porto.
Na região, os ingressos podem ser 

comprados nas lojas Pompéia de Ca
xias, Farroupilha e Bento Gonçalves, 
a R$ 20 (primeiro lote). Informações: 
(51)3299.2921.

LAMERICA 2.
Ingressos: RS 10; crianças (até 12 anos), 
sênior (acima de 60 anos) e estudantes 

Ingressos: Segunda, quarta e quinta: RS 9 (mediante comprovante de matrícula 
(adulto), R$ 6 (estudante), RS 6 (crianças atualizado e documento com foto), R$ 5.
até 11 anos), R$ 6 (Movie Club Preferen- Nas terças, RS 5 (exceto feriados), w (54)
ciai), RS 4,50 (sênior) e RS 4,50 (Clube 3454.2245 
do Assinante RBS). Shopping Iguatemi 
-Caxias. « 3209.5910

Sarau musical m
Amanhã, a Escola de Mú- *» 

sica da Orquestra Sinfônica y 
promove sarau para apresen- s 
tar o trabalho de seus alunos.
O encontro será às 19h, no 
Campus 8.

Participam os estudantes 
das classes de violino, vio
loncelo, flauta, clarinete e 
trombone, acompanhados - 

FEiHA DO LIVRC^ pelo professor André Garra- ;
• • ra no piamx

Sete Dias
CARLOS BARBOSA

T
A VOLTA 00 TODO PODEROSO * A VOITA DO TODO PODEROSO
Político é incumbido por Deus a criar uma Sinopse acima. Comédia, livre, 96rr:in.
arca, mas sua família desconfia de sua Segunda, às 20h30min, no CINE IDEALE. 
sanidade. De Tom Shadyac. Com Steve Ingressos a R$ 7 Estudantes com carteira 
Carell e Morgan Freeman. Comédia, livre, da Accarte, RS 5.«(54) 3461.5072

Edição: Fabiano Finco 
Editor-assistente: Tiago Garziera

Telefone: (54) 3218.1314 
fabiano.finco(<i;jornalpionciro.com.br

.M«Cl
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Margs itinerante
VT a semana passada, o diretor 
l N do Margs, Cézar Prestes, foi 
recebido em Caxias do Sul pelo 
prefeito José Ivo Sartori, pelo Secre
tário Municipal de Cultura, Antônio 
Feldman, e pela diretora da Casa da 
Cultura Percy Vargas de Abreu e Li
ma, Maria Inez Périco. Todos pres
tigiaram a mostra Acervo do Margs 
- Expressividade na Arte Brasileira, 
na Galeria de Arte Municipal Gerd 
Bornheim. Fazem parte obras de 
Di Cavalcanti, João Fahrion, Lasar 
Segall, Portinari, Iberê Camargo, 
Vasco Prado, Tomie Ohtake e Xico 
Stockinger. De Caxias, onde fica até 
o dia 4 de novembro, a exposição 
segue para Santa Cruz. Em 2008, 
vai para Pelotas e Passo Fundo.

Jornal:
S.o ./..o. SOats:

ií sí-a:....S

%

ACERVO DO MARGS - O Margs leva a 
Caxias do Sul a mostra itinerante “Acer
vo do Margs - Expressividade na Arte 
Brasileira”, com 25 obras da coleção do 
museu. Galeria de Arte Municipal Gerd Bor* 
nheim (Dr. Montaury, 1333 - em Caxias do 
Sul). De segundas a sextas, das 9h às 20h. 
Sábados, das 10h às 18h, domingos e feria
dos, das 14h às 18h. Até 4 de novembro.
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Margs tem várias atividades
Nesta quinta-feira, o professor 

Armindo Trevisan profere palestra, 
às 18h30min, no Auditório do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/nQ). O ingres
so é 1 quilo de alimento não-perecí- 
vel. O Margs também promove duas 
iniciativas para mostrar seu acervo 
durante a 6a Bienal do Mercosul. 
Uma dela é a exposição “Dois Mun
dos Pictóricos: Traço e Cor na Arte 
Gaúcha”, com obras de Iberê Ca
margo e Pedro Weingârtner, nas Sa
las Negras do Museu, e a mostra iti
nerante “Acervo do Margs - Expres
sividade na Arte Brasileira”, que po
de ser vista em Caxias do Sul.

“Dois Mundos" traz à tona dois 
ícones da pintura gaúcha, permea

dos por um século de história: Pedro 
Weingârtner e Iberê Camargo. A ex
posição traz 11 óleos sobre tela do 
acervo do museu e uma obra de Ibe
rê da Pinacoteca da Aplub, atual
mente sob a guarda do Margs.

Já a mostra itinerante de acervo 
apresenta obras dè diversasTéc-
nicas e processos que revelam o des
dobramento mstoHéU das artes 
plasticas no brasil, òom destaque 
para a produção sulina, incluindo

canti, João Fahrion, Cândido Porti- 
nan, Lasar segàll, DãnúblO"Gorrçal-
ves, bdgar Koetz, Vasco Prado, Hen
rique fuhro, iberê Camargo, 'lomie 
Uhtake e Francisco Stockmger, en-
tre outros arasias.

ãtkí


