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Arte contemporânea
Cruzamentos na Arte temporânea, que pode ser 

Contemporânea dá nome à visitada no Margs até 24 
mesa-redonda que acontece de fevereiro, bem como a 
às 15h desta quarta-feira no mistura de estilos e técnicas 
auditório do Museu de Arte que caracterizam a produção 
do Rio Grande do Sul Ado recente em arte. Participam 
Malagoli (Praça da Alfânde- a amadora Icléia Cattani e os 
ga, s/n-), com participação de artistas-pesquisadores Alfre- 
professores do Instituto de do Nicolaiewsky, Marcelo Go- 
Artes da Ufrgs. Em pauta, batto, Maristela Salvatori e 
a repercussão da exposição Paulo Gomes, com mediação 
Mestiçagens na Arte Con- de Ana Albani de Carvalho.
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Margs encerra exposições
Museu promove hoje o debate Cruzamentos na Arte Contemporânea, às 15h

A obra "Sem 
Título", de 
Alfredo
Nicolaiewsky, é 
parte da mostra 
"Mestiçagens 
na Arte
Contemporânea", 
em cartaz no 
Margs

neio é também o final de um ciclo do Margs para o debate, intitulado Cru- 
de exposições no Margs. zamentos na Arte Contemporânea. Vão

Neste domingo, termina o perío- falar sobre seus trabalhos e explicar o 
do de visitação de quatro mostras processo de mestiçagem entre as dife- 

cartaz no museu. Uma delas, rentes linguagens artísticas exploradas 
Mestiçagens na Arte Contemporâ- na mostra, como gravura, monotipias, 
neay será tema de um debate mar- instalação e vídeo, 
cado para hoje, às 15h, com entrada 
franca.

Quatro mostras do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°, fone 3227-2311) 
terminam neste domingo:

em
> Mestiçagens na Arte Contemporânea (Ga

lerias Ângelo Guido e João Fahrion e Sala Pedro 
Weingãrtner)

> Acervo do Margs - Evolução Histórica (Pina
cotecas)

> micromargs (Café do Margs)
* Visitação até domingo, das 10h às 19h, com 

entrada franca

- A arte contemporânea contempla 
todos os tipos de mistura entre as lin- ■ 
guagens. As mestiçagens são cruza- 

Inaugurada em dezembro passado, mentos nos quais a individualidade dos 
Mestiçagens na Arte Contemporânea elementos permanece e gera tensões de 
reúne 20 obras realizadas durante um significado que não são resolvidas - ex- 
extenso trabalho de pesquisa nos últi- plica Icleia Cattani. 
mos oito anos. Ao todo, são oito artistas 
envolvidos, sob a coordenação da pro- neste domingo são Acervo do MARGS 
fessor Icleia Cattani, professora do pós- 
graduação em Artes Visuais da UFRGS. micromargs - todas com entrada franca.

> Cores e Texturas (Bistrô do Margs)
* Visitação: até sexta, das 11 h às 21 h, e sábado 

e domingo, das 11 h às 19h, com entrada franca

Outras exposições que terminam

- Evolução Histórica, Cores e Texturas e


