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Extensão - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<extensao@margs. rs.gov. br> 
quinta-feira, 31 de janeiro de 2008 17:08 
AGENDA MARGS DE FEVEREIRO

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Maiagoii

AGENDA MARGS DE FEVEREIRO

No mês de fevereiro, o MARGS, em conjunto com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a 
Secretaria de Estado da Cultura, inaugura uma nova mostra de Acervo nas Galerias Oscar Boeira e Iberê 
Camargo. A exposição 1978 - O MARGS em sua nova sede presta tributo aos 30 anos da mudança do 
Museu para a Praça da Alfândega, retomando as tendências e inquietações que influenciaram a arte 
gaúcha no mesmo período.

Outras quatro exposições ainda podem ser visitadas durante este mês: Acervo do MARGS - 
Evolução histórica, Cores e Texturas, microMARGS e Mestiçagens na Arte Contemporânea - que teve seu 
prazo de visitação prorrogado até 24 de fevereiro.

Novidades também na extensão cultural: na primeira quinzena de fevereiro serão anunciados os 
projetos de oficinas de arte selecionados para o primeiro semestre de 2008. As aulas iniciam em março.

Cadastre-se no site www.marQS.rs.qov.br e receba as atualizações dos eventos ao longo do
mês.

Agenda

12/02- Abertura das mostras
1978 - O MARGS em sua nova sede - Galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira 

15/02 - Anúncio dos projetos selecionados para oficinas de arte no primeiro semestre 
17/02 - 24/02 - Última semana das mostras

Acervo do MARGS - Evolução histórica - Primeiro pavimento
Mestiçagens na Arte Contemporânea - Galerias Ângelo Guido, João Fahrion e Sala Pedro

Weingártner
Cores e Texturas, de Mathias Cramer - Bistrô do MARGS
microMARGS - Café do MARGS

Programação

12/02 - Abertura da mostra 1978 - O MARGS em sua nova sede - Galeria Iberê Camargo
Para celebrar o 30° aniversário de instalação do MARGS no prédio da antiga Delegacia Fiscal na Praça da 
Alfândega, a exposição apresenta obras do Acervo do Museu concebidas por artistas locais entre 1976 e 1980. 
Traçando um painel do que foi produzido neste período, a mostra traz 26 obras, entre desenhos, pinturas, 
esculturas, gravuras, objetos, aquarelas, cerâmicas e tapeçarias que apresentam as inquietações artísticas, 
sociais e políticas da época. Essas agitações se refletiram no conceitualismo de Teimo Lanes e Mario Rõhnelt, 
nas obras críticas de Wilson Alves, Armando Almeida e Magliani, nas pesquisas formais progressistas de Baril e 
Britto Velho, além de outras cujo foco é mais puramente estético, atestando a multiplicidade de forças e 
interesses em atividade no período.
Visitação: até 23 de março, de terças a domingos, das 10h às 19h.
Entrada franca

15/02 - Anúncio das novas oficinas de arte no MARGS
Na primeira quinzena de fevereiro, o MARGS divulga as novas oficinas de arte a serem ministradas a partir de 
março nas dependências do Museu. O processo de análise dos projetos inscritos, realizado pelo Conselho
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Técnico do Museu, iniciou em 21 de janeiro. Após a avaliação da qualidade, adequação e viabilidade das 
propostas, os resultados serão publicados no site www.margs.rs.gov.br, A idéia de realizar a escolha das 
novas oficinas do Museu por meio de edital visa qualificar, renovar e ampliar a área de extensão cultural 
oferecida pela Instituição à comunidade, mobilizando também os artistas locais. Informações iunto ao Núcleo de 
Extensão do MARGS, fones (51) 3212-2281 e 3221-3545 ou pelo e-mail extensao@marqs.rs.qov.br.

17/02 - 24/02 - Semana de encerramento das mostras

Acervo do MARGS - Evolução histórica - Pinacotecas
Organizada em nove módulos, Acervo do MARGS - Evolução histórica mapeia pela primeira vez as aquisições, 
doações e transferências que contribuíram para a origem e o crescimento da Coleção desde 1954 até os dias de 
hoje, em que a instituição conta com 2696 obras tombadas. Além dos conhecidos Almofada Amarela, de 
Gotuzzo, Figura em Tensão, de Iberê, Dama de Branco, de Timótheo da Costa, e Perfil, de Bernardelli, o público 
pode conferir obras raramente expostas nos últimos anos, como as pinturas Lafayette, de Henri Martin, 
Composição, de Emiliano di Cavalcanti - mostrada pela primeira vez após restauro finalizado em 2005 -, Bal a 
Pont TAbbé, de Lucien Simon, e as esculturas Santo Antônio, de Girolamo Pilotto e Torso de Atleta, de Vasco 
Prado.
Visitação: de terças a domingos, das 10h às 19h.
Entrada franca.

Mesticaaens na Arte Contemporânea - Galerias Ângelo Guido. João Fahrion e Sala Pedro Weingãrtner
A mostra apresenta 20 trabalhos realizados nos últimos oito anos pelo grupo de pesquisa coordenado pela 
professora Icleia Cattani, do Instituto de Artes da UFRGS. O grupo é constituído pelos artistas Alfredo 
Nicolaiewsky, Marcelo Gobatto, Maria Lúcia Cattani, Maristela Salvatori (UFRGS), Bernard Paquet (Universidade 
Lavai, Québec), Eliane Chiron (Paris I, Paris), Lenir de Miranda (Ufpel, RS) e Paulo Gomes (Uniritter, RS). A idéia 
é apresentar diferentes abordagens a partir de obras que trazem, em si, tensões constitutivas de uma das 
questões mais importantes do mundo contemporâneo: a mestiçagem. Entre as técnicas desenvolvidas, estão 
imagens digitalizadas de origens diversas, frottagens, gravuras com novas proposições, monotipias, instalações e 
vídeo. O conceito de mestiçagem que rege a pesquisa baseia-se nos cruzamentos que produzem novos e 
diferentes sentidos nas obras modernas e contemporâneas, evidenciando as relações entre teoria da arte e 
práticas artísticas.
Visitação: de terças a domingos, das 10h às 19h.
Entrada franca.

Cores e Texturas, de Mathias Cramer- Bistrô do MARGS
Numa alusão à chegada do verão porto-alegrense, o fotógrafo gaúcho Mathias Cramer cobre as paredes do 
Bistrô do MARGS de texturas e cores quentes. As 16 imagens exploram objetos e materiais, enfatizando seus 
detalhes, a transparência, a luz-através, as superfícies e a ação quase pictórica do tempo. Na visão de Cramer, 
“é a luz que pinta todas as cores e texturas. A gente só copia”. Formado em Jornalismo pela Ufrgs em 1985, 
Mathias Cramer atua desde a década de 80 em fotografia artística, jornalística e publicitária, além de fazer 
produção gráfica e audiovisual. Informações: (51) 3018-1380 ou bistro@marqs.rs.qov.br.
Visitação: de segunda a sexta das 11h às 21 h, sábados, domingos e feriados das 11 h às 19h.
Entrada franca.

microMARGS- Café do MARGS
Inicialmente concebido para uma das páginas da Revista do MARGS, o ensaio fotográfico realizado pela gaúcha 
Carmem Gamba rendeu tantas imagens inusitadas sobre o Museu que acabaram por incentivar a realização de 
uma mostra em separado. A idéia de microMARGS é apresentar o Museu que ninguém vê, utilizando elementos 
técnicos, ângulos e olhares detalhados que desconstroem pequenos objetos e espaços para dar origem a novas 
paisagens. Carmem Gamba é engenheira civil de formação e fotógrafa autodidata. Atuou como fotojornalista e 
editora em diversos jornais do estado. Atualmente é editora de arte e fotografia do jornal O Sul. Informações: (51) 
3227-3712 ou cafe@marqs.rs.qov.br.
Visitação: de terças a sextas, das 10h às 19h. Sábados, das 11h30 às 19h.
Entrada franca.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@maras.rs.qov.br
www.marqs.rs.qov.br
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Reflexões sobre a América, de Wilson Alves
Modado, de Teimo Lanes

Pintura I, de Maria Lídia Maglianir
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A arte gaúcha do 

final dos anos 70
Exposição do Margs focaliza o período

T T m recorte histórico da coleção do Margs (Praça da Alfcdega, s/rfl ga-

U si«ra»3?
gliani entre outros artistas. A seleção também compoe um pamel suscmto 
do que estava ocorrendo no cenário das artes plasticas da capital gaúcha en 
tre^l976 e 1980, com amostras das principais tendências artísticas do pe 
ríodo marcado por inquietações sociais e políticas. A visitaçao poderá ser fei
ta até o dia 24, de terças a domingos, das lOh as 19h.
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A arte gaúcha dos anos 70
Um painel da arte 

gaúcha produzida nos 
últimos anos da década 
de 70 pode ser conferido 
na mostra “Margs na Sua 
Nova Sede”, em cartaz 
nas Pinacotecas do Mar
gs (Praça da Alfândega, 
s/nQ), somente até o pró
ximo dia 24. Foram sele
cionados 26 trabalhos, 
com assinatura de Vera 
Chaves Barcellos, Britto 
Velho, Armando Almei
da, Fernando Baril e Ma
ria Lídia Magliani, entre 
outros artistas. A seleção 
promove uma amostra 
das principais tendên
cias artísticas do período 
marcado por inquieta
ções sociais e políticas. A 
visitação pode ser feita de 
terças a domingos, das 
lOh às 19h.Trabalho de Magliani integra a seleção de obras
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Movimentação
• O Margs começa 2008 com o pé direito e com 
muitas novidades. Nesta quarta-feira, será realizada a 
primeira reunião do Conselho, seguida de um almoço 
comemorativo no Bistrô. As novas oficinas, seleciona
das por edital, trazem para o museu, a partir de mar
ço, os artistas Britto Velho, Maristela Salvatori, Regina 
Ohlweiler e Dalva Lucchesi. E para marcar o mês dos 
museus, em maio, a instituição lança uma versão plu- 
rilíngüe de seu novo site, que já conta com mais de 8 
mil visitantes entre ianeiro e fevereiro.

Museu de Arte do RS Ado Malagoli
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Margs na estrada
Entre as novidades do Margs 

para este mês está a abertura das 
inscrições para oficinas com 
artistas-professores. Outra boa 
notícia é a retomada da itinerância 
da exposição “Acervo do Margs -
Expressividade na Arte Brasileira ’, a 
partir do dia 11, em Passo Fundo.
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16/03 a 23/03 - Última semana de 1978-0 MARGS em 
sua nova sede - Galeria Iberê Camargo - Para celebrar 0 
30" aniversário de instalação do MARGS no pred.o da 
antiga Delegacia Ftseal na Praça da Alfândega, a expo
sição apresenta obras do Acervo do Museu concebi
das por artistas locais entre 1976e 1980. Amostra traz 
t6 obras, entre desenhos, pinturas, esculturas, gravu
ras, objetos, aquarelas, cerâmicas e tapeçarias que apre
sentam as inquietações artísticas, sociais e poéticas da 
época. Essas agitações se refletiram no conceitualismo 
de Teimo Lanes e Mario Rõhnelt, nas obras cri 1 
Wilson Alves, Armando Almeida e Magham, nas pes
quisas formais progressistas de Baril e Britto Ve o, 
além de outras cujo loco é mais puramente estet.co, 
atestando a multiplicidade de forças e interesses em 
atividade no período. SE2EIKÊ
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Festival Internacional de Lin- Figurino, uma Experiência na 
guagem de Arte Eletrônica — No Televisão — No Café do Porto (Pa-
Santander Cultural (7 de Setembro, dre Chagas, 293), até 11 de março.
1028), até 20 de abril. São 220 tra- Lisette Guerra mostra dez fotos do
balhos de 56 artistas de 21 países, livro homônimo, em parceria com a
como Dinamarca, Estados Unidos, figurinista Adriana Leite. A confec-
Webarte, Netarte, vida artificial, ani- ção do figurino, desde sua criação
mação computadorizada, games, até o momento em que vão ao ar e
filmes interativos e outras novida- o modo decisivo com que os trajes
des da tecnologia podem ser confe- influenciam na trama são o foco. Vi-
ridos no File. De segundas a sex- sitação diária, das 8h às 22. 
tas, das 10h às 19h, e sábados e Eu - Imagem — Na Galeria Lu- 
domingos, das 11h às 19h. nara da Usina do Gasômetro (João

O Trigo, o Milho, a Farinha, o Goulart, 551), até dia 6/04. Swani
Pão —No Centro Municipal de Cul- Silva apresenta fotografias que re-
tura de Caxias do Sul, até amanhã, velam jogos de aparências nas re-
O pão feito de forma artesanal pode lações sociais, principalmente no
ser conferida em 48 fotografias ambiente do trabalho. A imagem é
assinadas por Aldo Toniazzo. São forjada a fim de parecer natural,
também retratadas as lavouras de mas acaba revelando as máscaras
trigo e milho. Neste sábado e do- usadas pelas pessoas. De terças a
mingo, das 15h às 22h. domingos, das 9h às 21 h.

Margs em Sua Nova Sede — No
Margs (Praça da Alfândega, s/nQ), 
até dia 23 de março. A mostra 
“1978, Margs em Sua Sede” apre
senta amostras das principais ten
dências artísticas do período mar
cado por inquietações sociais e po
líticas. Foram selecionados traba
lhos de Vera Chaves, Heloísa Croc- 
co, Teimo Lanes, Nelide Bertolucci, 
Wilson Alves, Magliani, Armando 
Almeida, Britto Velho. De terças a 
domingos, das 10h às 19h.

Memória Visual de Porto Alegre 
1880 e 1960 — No Museu de Co
municação José Hipólito da Costa 
(Andradas, 736), até dia 28/03. 
Fotografias antigas, álbuns e car
tões postais relevam as transfor
mações da cidade no período de 
1880 e 1960. De terças a sábados, 
das 9h às 18h.
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Margs: obra de Nelide Bertolucci


