
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli convida a todos para o lançamento 

do Catálogo de Exposições 2015-2018 e do Totem Interativo do MARGS, dia 15 de 

dezembro, (sábado) às llh, no foyer do museu.

As duas iniciativas fazem parte do Projeto de Sustentabilidade do MARGS e resultam de 

um esforço conjunto entre a Associação de Amigos do MARGS e a direção do museu e 

sua equipe para dar visibilidade e divulgar as ações do museu, prestando e divulgando 

informações acerca do trabalho realizado.

O Catálogo de Exposições 2015-2018—produzido em edição de luxo, em capa dura, com 

sobrecapa colorida, em 388 páginas em papel couche fosco 150g, no formato 21,5 x 

27,5 - foi desenvolvido pelas designers Angela Fayed e Janice Alves. A coordenação do 

catálogo foi um esforço conjunto do Núcleo de Comunicação e do Núcleo de 

Documentação e Pesquisa do museu, que reuniu material de todas as exposições que 

ocorreram durante a gestão do diretor Paulo César Brasil do Amaral. Na data do 

lançamento o catálogo será vendido a R$ 50,00; depois, pode ser adquirido por R$ 

120,00 na loja do MARGS.

O Totem Interativo, coordenado pelo Núcleo Educativo com o apoio do Núcleo de 

Documentação e Pesquisa do MARGS, apresenta ao público, em tela plana em grande 

formato na entrada do museu, um panorama com todas as informações necessárias 

para conhecer o MARGS. Nele é possível acompanhar a programação do museu, sua 

história, linha do tempo, histórico do prédio _ tudo organizado com imagens em alta 

definição.

Os dois trabalhos, entregues no final da gestão do diretor Paulo César Brasil do 

Amaral, consolidam o trabalho de fortalecimento da imagem do museu, a partir das 

atividades de promoção, divulgação, design, criação e edição de publicações, além do 

trabalho permanente de preservação, conservação e aquisição de obras realizadas em 

conjunto com a classe artística e cultural e a comunidade.
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0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli convida a todos para o 

lançamento do Catálogo de Exposições 2015-2018 e do Totem Interativo do MARGS, 

dia 15 de dezembro, (sábado) às llh, no foyer do museu.

As duas iniciativas fazem parte do Projeto de Sustentabilidade do MARGS e resultam 

de um esforço conjunto entre a Associação de Amigos do MARGS e a direção do 

museu e sua equipe para dar visibilidade e divulgaras ações do museu, prestando e 

divulgando informações acerca do trabalho realizado.

O Catálogo de Exposições 2015-2018 — produzido em edição de luxo, em capa dura, 

com sobrecapa colorida, em 388 páginas em papel couche fosco 150g, no formato 21,5 

x 27,5 - foi desenvolvido pelas designers Angela Fayed e Janice Alves. A coordenação 

do catálogo foi um esforço conjunto do Núcleo de Comunicação e do Núcleo de 

Documentação e Pesquisa do museu, que reuniu material de todas as exposições que 

ocorreram durante a gestão do diretor Paulo César Brasil do Amaral. Na data do 

lançamento o catálogo será vendido a R$ 50,00; depois, pode ser adquirido por R$ 

120,00 na loja do MARGS.

O Totem Interativo, coordenado pelo Núcleo Educativo com o apoio do Núcleo de 

Documentação e Pesquisa do MARGS, apresenta ao público, em tela plana em grande 

formato na entrada do museu, um panorama com todas as informações necessárias 

para conhecer o MARGS. Nele é possível acompanhar a programação do museu, sua 

história, iinha do tempo, histórico do prédio _ tudo organizado com imagens em alta 

definição.



Os dois trabalhos, entregues no final da gestão do diretor Paulo César Brasil do 

Amaral, consolidam o trabalho de fortalecimento da imagem do museu, a partir das 

atividades de promoção, divulgação, design, criação e edição de publicações, além do 

trabalho permanente de preservação, conservação e aquisição de obras realizadas em 

conjunto com a classe artística e cultural e a comunidade.

SERVIÇO
Lançamento do Catálogo e Totem Interativo do MARGS 
Dia 15 de dezembro, às llh 
Local: Foyer do MARGS 
Entrada Franca
Valor promocional do catálogo no lançamento: R$ 50,00

Cláudia Antunes
Núcleo de Comunicação do MARGS 
32863145

Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

Apoio

Viopex Encomendas expressas

Família Geisse - Vinhedos de Terroir

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

Oliveira Construções



AAMARGS

Realização

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu

