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Administrativo Margs

"Documentação - MARGS" <documentacao@margs.rs.gov.br> 
"Administrativo - MARGS" <administrativo@margs.rs.gov.br> 
quarta-feira, 24 de outubro de 2007 11:55
Fw: Errata: MARGS mostra seu Acervo e promove palestra durante a Bienal

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Oi, Fagner, Eliane , Guilherme

Por favor, podem imprimir esta comunicação para nós.
Obrigada
— Original Message----
From: Comunicação - MARGS
To: documentacao@margs.rs.gov.br
Sent: Friday, October 19, 2007 5:30 PM
Subject: Errata: MARGS mostra seu Acervo e promove palestra durante a Bienal

Museu dç Arte do Rio Grande do Su! Ado Malagoií

Comunicamos que o horário correto da palestra do professor Armindo Trevisan no dia 25 de 
outubro é 18h30min e não 17h30min, como anteriormente informado. Segue novamente o

material.

MARGS MOSTRA SEU ACERVO E PROMOVE PALESTRA DURANTE A BIENAL

Numa atitude inédita, o MARGS, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, promove duas iniciativas para mostrar seu Acervo durante 
a realização da 6a Bienal do Mercosul: a exposição Do/s mundos pictóricos: traço e cor na arte 
gaúcha - com obras de Iberê Camargo e Pedro Weingãrtner, nas Salas Negras do Museu -, e a mostra 
itinerante Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira, que pode ser vista em Caxias do Sul. 
Tradicionalmente, a Coleção do Museu é recolhida para a reserva técnica durante o período da Bienal, 
em função da cedência dos espaços. Neste ano, a idéia é justamente aproveitar o momento de 
discussão e ação pedagógica, geralmente ampliados nas épocas das Bienais, para trazer à tona a 
riqueza do Acervo do MARGS. A programação ainda inclui uma palestra ministrada pelo professor 
Armindo Trevisan. que acontece no dia 25. às 18h30min. no Auditório do Museu, com o ingresso
simbólico de um quilo de alimento não perecível. As doações serão revertidas para o Comitê de Ação
Solidária do Gabinete da Governadora.

Dois mundos pictóricos: traço e cor na arte gaúcha
Até 18 de novembro, nas Salas Negras do MARGS
Visitação de segunda a segunda, das 9h às 21 h, com entrada franca

A mostra apresenta frente a frente dois ícones da pintura gaúcha, permeados por um século de história: 
Pedro Weingãrtner e Iberê Camargo. A exposição traz 11 óleos sobre tela do Acervo do Museu e uma obra 
de Iberê, da Pinacoteca da APLUB, atualmente sob a guarda do MARGS. A idéia do recorte de Acervo sobre 
o trabalho dos dois artistas é chamar a atenção para a arte feita no sul, assumindo a tese de que o pintor 
Weingãrtner - de excelente formação européia - e o subversivo Iberê (com sua sensibilidade alerta) seriam 
fundadores da visualidade artística gaúcha, sinalizando dois mundos pictóricos: um que prima pela linha, e 
outro, pela cor. A jdéia é sustentada pelo professor e crítico de arte Armindo Trevisan. que no dia 25, 
às 18h30min. realiza palestra no Auditório do MARGS. A atividade vai abordar referências técnicas e 
históricas sobre os dois artistas, aprofundando a questão da importância, para a arte feita no Estado, dos 
elementos formais da pintura de Weingãrter e da originalidade com extensivo uso da cor na obra de Iberê. 
Como ingresso simbólico, será cobrado um quilo de alimento não perecível para o Comitê de Ação Solidária 
do Gabinete da Governadora. As vagas são limitadas por ordem de chegada.
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Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira
Até 4 de novembro, na Galeria de Arte Municipal Gerd Bornheim 
(Rua Dr. Montaury, 1333, Caxias do Sul)
Visitação de segunda a sexta, das 9h às 20h; sábados, das 10h às 18h; 
domingos e feriados, das 14h às 18h, com entrada franca

A mostra itinerante de Acervo apresenta 25 obras de diversas técnicas e processos que revelam o 
desdobramento histórico das artes plásticas no Brasil, com destaque para a produção sulina, incluindo 
trabalhos de Di Cavalcanti, João Fahrion, Cândido Portinari, Lasar Segall, Danúbio Gonçalves, Edgar Koetz, 
Vasco Prado, Henrique Fuhro, Iberê Camargo, Tomie Ohtake e Francisco Stockinger, entre outros. O recorte 
temático da exposição, organizada em seis módulos pelos Núcleos de Acervo e Documentação e Pesquisa 

Arte do MARGS (NDPA), pretende evidenciar o caráter expressivo da arte no cenário nacional, seja ele 
voltado para o engajamento ético, para a pesquisa da linguagem, para a figuração ou para as experiências 
do abstracionismo. O projeto prevê a edição de um catálogo com textos teóricos e reprodução das obras, 
além da realização de atividades de ação educativa destinadas a crianças e jovens de baixa renda em 
situação de risco social e cultural, com idades entre 7 e 14 anos. De Caxias, a mostra segue para o Memorial 
das Artes de Santa Cruz do Sul (Rua Marechal Deodoro, 582), onde fica em cartaz de 8 de novembro a 9 de 
dezembro. Em 2008, a exposição vai passar também por Pelotas e Passo Fundo.

Mais informações e agendamento de entrevistas junto ao Núcleo de Comunicação do MARGS.

em

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
www.margs.org.br
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Mundos pictóricos
“Dois Mundos Pictóricos: Traço e Cor na Arte Gaúcha” apresenta frente a 

frente dois ícones da pintura gaúcha, permeados por um século de história: 
Pedro Weingártner e Iberê Camargo. A exposição, com 11 óleos sobre tela do 
Acervo do Museu e uma obra de Iberê, da Pinacoteca da Aplub, está em car
taz, no Margs (Praça da Alfândega, s/n°), até dia 18, com visitação de segun
da a segunda, das 9h às 21h. A idéia do recorte de Acervo sobre o trabalho 
dos dois artistas é chamar a atenção para a arte feita no Sul, assumindo a 
tese de que o pintor Weingãrtner, de excelente formação européia, 
bversivo Iberê seriam fundadores da visualidade artística gaúcha, sinalizan
do dois mundos pictóricos: um que prima pela linha, e outro, pela cor. A 
idéia é sustentada pelo professor e crítico de arte Armindo Trevisan, que 
dia 25/às 18h30min, realizáftyalestra no Auditório do Museu. A atividade vai 
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Obra de Pedro Weingártner está no Margs


