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Extensão - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<extensao@margs.rs.gov.br>
terça-feira, 18 de março de 2008 16:52
25 de março, 10h: Abertura de Porto Alegre sobre Papel

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

DIA 25. 10H: ABERTURA DE PORTO ALEGRE SOBRE PAPEL

O MARGS, em conjunto com o Museu Julio de Castilhos, a Secretaria de Estado da 
Cultura e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, homenageia o aniversário da capital 
gaúcha com a exposição Porto Alegre sobre Papel, que abre no dia 25 de março, às_1_0h,_nas 
Salas Negras e Berta Locatelli. A mostra apresenta um recorte das Coleções em papel dos dois 

com obras que retratam cenas e lugares conhecidos da cidade. O MARGS anunciamuseus
ainda os últimos dias da mostra 1978 - O MARGS em sua nova sede, que encerra no domingo,
23 de março.

Visitação de terças a domingos, das 10h às 19h. com entrada franca. Mais informações 
no site www.margs.rs.gov.br.

PORTO ALEGRE SOBRE PAPEL 
De 25 de março a 27 de abril 
Salas Negras e Berta-Locatelli

Para comemorar os 236 anos de Porto Alegre, o MARGS e o Museu Julio de Castilhos reúnem 
28 de suas obras de Acervo, entre desenhos, gravuras e aquarelas, que trazem ao público registros da 
cidade em diferentes períodos do século 20, entre 1919 e 1985.

Do acervo do MARGS, que ocupa as Salas Negras, estarão expostos 12 trabalhos de João 
Faria Via n na, Hildegard Freidank, José de Curtis, Jair Dias, Ernest Zeuner, Erwin Brandt, Hans Steiner 
e José Lutzenberger. Já o Museu Julio apresenta na Sala Berta-Locatelli 14 obras de Atayde Ávila e 
José Lutzenberger, além de duas visões gerais de Porto Alegre de autores desconhecidos.

A mostra inclui registros de pontos célebres da história da capital gaúcha, como as ruas da 
Praia (Andradas) e da Ladeira (Gal. Câmara), as praças da Alfândega e da Matriz e o Porto, além de 

do cotidiano de bairros como Montserrat, Ipanema, Cidade Baixa e Menino Deus. Também 
podem ser vistas obras que revelam construções como a Prefeitura, o Chalé da Praça XV, o Asilo Pão 
dos Pobres, a Ponte de Pedra e o prédio do MARGS.

Porto Alegre sobre papel é uma das diversas exposições de Acervo que serão realizadas ao 
longo deste ano previstas na agenda do MARGS. A programação será permanentemente atualizada 
na seção-destaque Mostras de Acervo do site www.marqs.rs.qov.br.

1978 - O MARGS EM SUA NOVA SEDE 
Últimos dias, de 13 a 23 de março 
Galeria Iberê Camargo

Celebrando o aniversário de 30 anos de instalação do Museu no prédio da antiga Delegacia 
fiscal, a mostra traça um panorama da arte local produzida nos últimos anos da década de 70. As 26 
obras compõem um painel suscinto das principais tendências artísticas do período, marcado por 
inquietações sociais e políticas, com trabalhos de Vera Chaves, Heloísa Crocco, Teimo Lanes, Wilson 
Alves, Magliani, Armando Almeida, Fernando Baril e Britto Velho. A exposição inclui ainda uma área 

doações do período que contribuíram para qualificar o Acervo do MARGS.

O diretor do MARGS, Cézar Prestes, está disponível para entrevistas. Agendamento junto 
ao Núcleo de Comunicação do MARGS. Imagens em alta resolução estão disponíveis para 
download na seção imprensa do site www.margs.rs.gov.br.
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Ihos realizaram um recorte de suas Coleções em papel trazendo ao 
público desenhos, gravuras e aquarelas de diferentes tendências 
e períodos que retratam cenas e lugares conhecidos da cidade. 
Cerca de 40 obras de Emest Zeuner, Ervvin Brandt, Hans Steiner, 
João Faria Vianna, Araújo Porto Alegre, Hermiann Rudolph Wen- 

* ns. im . * droph, Libindo Ferrás e José Lutzemberger integram a exposição.
D A, L Abertura de Porto Aleêre sobre papel é uma das diversas exposições de Acer-

orto Alegre sobre papel- Salas vo que serão realizadas ao longo deste ano. A programação será
Negras e Berta Locatelli - Para homenagear o aniversário pennanentemente atualizada na seção-destaque Mostras de Acer-
da capital gaúcha, o MARGS e o Museu Júlio de Casti- vo do site www.margs.rs.gov.hr. de 18 de março até 27 de abril

http://www.margs.rs.gov.hr
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Porto A/egre sobre papel
A exposição “Porto Alegre Sobre Papel” abrirá na próxima terça, dia 25, 

as lOh nas Salas Negras e Berta Locatelli do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n J. A mostra apresenta um recorte das Coleções em papel do Museu Jú- 
üo de Castilhos e Margs, com obras que retratam cenas e lugares da cidade. 
O publico poderá conferir desenhos, gravuras e aquarelas, num registro de 
diferentes períodos do século 20, entre 1919 e 1985. Será exposto também 
12 trabalhos de João Faria Viana, Hans Steiner, Erwin Brandt, Jair Dias 
Emest Zeuner e José Lutzenberger.
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Novidade no circuito de exposições
Serão inauguradas hoje três mostras com estilos e temas diferentes

tf* •.?egistros da Capital em diferentes períodos do Alegre. Seráo apresentadas 28 de suas obras de Acer- 
século XX, entre 1919 e 1985, integram a vo do Margs e do Museu Júlio de Castilhos, entre de
mostra “Porto Alegre Sobre Papel”, com aber- senhos, gravuras e aquarelas, 

tura hoje, às lOh, no Margs (Praça da Alfândega, Do acervo do Margs, foram selecionados 12 traba- 
s/n°). A exposição comemora os 236 anos de Porto lhos de João Faria Vianna, Hildegard Freidank, José

de Curtis, Jair Dias, Emest Zeuner, Erwin Brandt,
Hans Steiner e José Lutzenberger, em exibição nas 
Salas Negras. O Júlio de Castilhos exibe, na Sala Ber- 
ta-Locatelli, 14 obras de Atayde Ávila e José Lutzen
berger. além de duas visões gerais de Porto Alegre de 
autores desconhecidos. A mostra inclui registros de 
pontos célebres da história da capital gaúcha, cenas 
do cotidiano de bairros e importantes construções.

Também nesta terça será inaugurada, às 19h, 
uma exposição coletiva dos artistas do Atelier Subter
rânea no Espaço Cultural ESPM (Guilherme Schell,
268). Participam Antônio Bueno, Adauany Zimovksi,
Gabriel Netto, Guilherme Dabel, James Zortéa, Lu- 
ciano Zanette e Túlio Pinto. Entre as técnicas estão 
desenho, fotografia, escultura, video e instalação. O 
Subterrânea é um espaço independente de arte em 
Porto Alegre, fundado em 2006. Visitação, até dia 10 
de abril, de segundas a sextas, das 8h às 21h, e aos 
sábados, sempre das 9h às 15h.

No Moinhos Shopping, na Praça de Eventos, tam
bém às 19h, estará sendo aberta a exposição inédita 
no Estado, “Barbie pelo Mundo”, com 102 bonecas tí
picas de mais de 70 países e dez imagens do fotógra- 

*• ’ fo Ricardo Schetty. Em destaque, a beleza de diferen- 
HgfH tes etnias em festas comemorativas, celebrações e ri-
fflUii tuais religiosos. O Brasil está representado por bone- o frevo e o boi-bumbá. Nos demais grupos temáticos 

cas customizadas, criadas pelo artesão gaúcho Marc- figuram Festas do Mundo, Princesas da Europa e ou- 
kie Benchaya. As “Brasileirinhas” caracterizam toda tros países da América Latina, América do Norte, Eu- 
a diversidade da cultura nacional por meio de festas ropa, África, Oriente e Extremo-Oriente. Visitação, 
como o Carnaval e danças típicas do Nordeste, como até 13 de abril, em horário comercial.

FOTOS DIVULGAÇÃO / CP
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Obra de José Lutzenberger no Margs

Margs exibe obra assinada por Emest Zeuner
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Porto Alegre em sete décadas
Em meio a diversas homenagens ao degard Freidank, Emest Zeuner, Erwin 

aniversário da Capital gaúcha, o Museu Brandt, Atayde Ávila, Hans Steiner 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Mala- e José Lutzenberger, além de artistas 
goli (Praça da Alfândega, s/n9) comemora desconhecidos.
a passagem da data com a exposição O conjunto de 28 itens compreende 
Porto Alegre Sobre Papel. A inauguração desenhos, gravuras e aquarelas. São 
está marcada para as lOh desta terça- registros de Porto Alegre entre 1919 e 
feira, nas Salas Negras e Berta Locatelli. 1985. Entre os locais retratados estão 
Amostra, uma panorâmica das coleções as ruas dos Andradas, Ladeira (Gene- 
em papel do Margs e do Museu Júlio de ral Câmara); as praças da Alfândega 
Castilhos, apresenta obras que retratam e da Matriz e o Porto; cenas do coti- 
cenas e lugares conhecidos da cidade, diano de alguns bairros, entre os quais 
por meio de trabalhos que levam a MonCSerrat, Ipanema, Cidade Baixa 
assinatura de João Faria Vianna, Hil- e Menino Deus; e construções como a

prefeitura, o Chalé da Praça XV, o Asilo 
Pão dos Pobres, a Ponte de Pedra e o 
prédio do Margs. Porto Alegre sobre 
Papel recebe visitação até 27 de abril, 
de terças-feiras a domingos, das lOh 
às 19h.

Da série A Vida na Cidade, obra 
sem título de Ernest Zeuner



ZERO HORA ♦ PORTO ALEGRE, QUARTA-FEIRA, 26/3/2008

Dois festivais para a l\
Programe-seNão é novidade que a semana 

em que Porto Alegre faz aniver
sário é sempre acompanhada de 
grandes eventos, palestras, festas, 
exposições e o que mais vier.

Uma das coisas que diferenciam 
este aniversário de 236 anos da ci
dade dos anteriores, contudo, são 
as iniciativas na área da literatura. 
Serão dois festivais de hoje até do
mingo - e o mais interessante: am
bos com entrada franca. Um deles 
é dedicado à poesia, e o outro está 
mais focado na prosa.

A Ia edição do Festipoa Literária, 
parceria entre o jornal Vaia e a Li
vraria Nova Roma, prevê discussões, 
debates, sessões de autógrafos. Parti
cipam mais de 50 artistas, dentre no
mes consagrados da literatura local, 
como Donaldo Schüler e Luiz Antô
nio de Assis Brasil.

Também inclui nomes da geração 
mais jovem que estão se firmando, 
como ítalo Ogliari, Pedro Gonzaga e 
Paulo Scott. O escritor pernambuca
no radicado em São Paulo Marceli- 
no Freire virá para debates, saraus e 
uma oficina de contos.

Já na seara da poesia, o evento 
Porto Alegre Dá Poesia reúne poetas 
e performers para leituras, saraus, 
apresentações lítero-musicais e de
bates sobre o papel da poesia hoje e 
sua ressonância junto ao público.

A idéia é divulgar em encontros 
abertos a poesia feita no Estado - o 
gênero tem menos ressonância junto 
à mídia. Participam nomes atuantes 
da poesia local como Liana Timm, 
Eduardo Degrazia e Mário Pirata,

O festival poético já tem sua segun
da edição marcada para setembro.

HOJE
Gritos e sussurros no Muro da 

Mauá: sarau poético do grupo Teia de 
Poesia, com Telma Scherer, Lorenzo Ri
bas e Diego Petrarca. Às 19h, no Centro 
Cultural CEEE Erico Verissimo (Andra- 
das, 1.223).

i<

AMANHÃ
Produção Literária: Donaldo Schüler, 

professor, poeta e tradutor de Homero e 
James Joyce, conversa com o crítico Luis 
Augusto Fischer, o escritor Paulo Scott, 
o poeta Fabrício Carpinejar e Marcelino 
Freire. Pernambucano radicado em São 
Paulo, Freire venceu o Jabuti 2006 de 
melhor narrativa curta com a coletânea 
Contos Negreiros e teve livros adaptados 
para o teatro em peças que estiveram na 
capital gaúcha durante o Porto Alegre 
Em Cena do ano passado. Na sequência, 
haverá um sarau com o próprio Freire e 
Fabrício Carpinejar. Às 16h, na Livraria 
Nova Roma (General Câmara, 428)

A Praça da Matriz em aquarela de Atayde Ávila: obra, que faz parte do acervo do Museu Júlio de Castilhos, está no Margs

Para celebrar a 

capital gaúcha A poesia nos anos 70: discussão e 
debate sobre as experimentações e a mi
litância política do gênero, com os poetas 
José Eduardo Degrazia e Dilan Camargo.
Às 19h, no Centro Cultural CEEE Erico 
Verissimo (Andradas, 1.223)

Na semana em que Porto Alegre completa 236 anos, exposições, 
sessões de autógrafos e dois festivais literários trazem a literatura

SEXTA-FEIRA:
Tradução: Sidnei Schneider conversa E 

com o médico e escritor José Eduardo \ 
Degrazia e com o escritor e tradutor Pe
dro Gonzaga, responsável por versões 
recentes, entre outros, de autores como o 
uruguaio Mario Benedetti e o norte-ame
ricano Charles Bukowski. À 1h, na Livra
ria Palavraria (Vasco da Gama, 165).

para
o centro das comemorações do aniversário da Capital, festejado hoje. 

O repertório dos eventos cobre desde livros com a cidade como
temática até encontros para discutir a produção literária local

Imagens da cidade
O Margs foi buscar no seu próprio acervo e na coleção do 

Museu Júlio de Castilhos obras que fossem alusivas à paisa
gem urbana porto-alegrense. Organizou com isso a mostra 
Porto Alegre sobre Papel, que está em cartaz nas Salas Negras 
e na Sala Berta/Locatelli, no andar térreo do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°). São obras de artistas como José Lutzen- 
berger, Ernest Zeuner, João Faria Viana e Atayde Ávila, que 
tiveram grande expressão na primeira metade do século 20. 
A exposição fica em cartaz até 27 de abril, de terças a do
mingos, das lOh às 19h, sempre com entrada franca.

—ir -
0 Cais do Porto por Ernest ZeunerA Praça da Alfândega por Ernest Zeuner

A Rua da Praia

*»l*Vi. i 0
Domingo 27 de abril 

às 19h e 15min
&SOGIPA ■

ABERTURA: Lançamento Coleção 
Moda Jovem por Yasmine Gríllo

Convites - R$ 38,00
Milka: (51) 3332.1780 

Safira (51) 3339.1022 e (51) 8401 -3034
'■

Promoção«a

KZ320%moda • cultura • entretenimento • solidariedade DE DESCONTO PARA 
TITULAR DO CARTÃO



teratura Trocando cartas 

com a Família Real
Será inaugurada hoje, às 14h, na Câ

mara Municipal (Loureiro da Silva, 255) a 
exposição 1808: A Câmara, Porto Alegre e 
a Vinda da Corte para o Brasil, seguida de 
seminário e distribuição de caderno sobre 
o tema. A mostra faz parte da comemora
ção do aniversário da cidade e é composta 
de 12 banners, com curadoria de Carmem 
Gomes Rodrigues, Marlene Marco Moi
nho e Thaís Nunes Feijó, que resgatam a 
documentação trocada entre as autorida
des de Porto Alegre e o Príncipe Regente 
e analisam a repercussão na cidade da 
vinda de D. João VI ao Brasil. O seminário, 
intitulado Porto Alegre/1808: A Cidade e a 
Câmara no Reino Transcontinental Portu
guês, acontecerá no mesmo horário e con
tará com as presenças dos pesquisadores 
Fábio Kuhn e Adriano Comissoli, entre 
outros. Tudo com entrada franca.

Jornalismo Literário: debate com os 
irnalistas Luiz Horácio (Rascunho), Da- 
iel Feix (Zero Hora), Francisco Dalcol 
Revista MIX e Diário de Santa Maria), 
lávio Ilha (Revista Aplauso) e Lima Trin- 
ade (editor da Verbo21). Às 17h30min, 
o Espaço Cultural Casa dos Bancá- 
os (General Câmara 424)

Mesa-redonda em homenagem a 
aulo Hecker Filho: um dos críticos 
lais importantes da intelectualidade 
aúcha terá sua obra debatida pelos es- 
itores Celso Gutfreind, Antonio Carlos 
esende, Alexandre Brito e Sidnei Sch- 
eider. Às 19h, na Livraria Nova Roma 
General Câmara, 428)

A cidade (na foto, a ponte da João Pessoa sobre o Arroio Dilúvio) é cenário e personagem do novo livro de Cíntia Moscovich
Adote um Poeta, Alimente e Dê Mo-

idia: leitura poética da obra de Mário 
irata, artista, artesão, poeta, autor infan- 
e performer gaúcho, Pirata é uma das 

guras dó cenário artístico mais identi- 
cadas com Porto Alegre. Às 21 h, no 
entro Cultural CEEE Erico Veríssimo 
Vidradas, 1.223)

A Porto Alegre de CíntiaPATRÍCIA ROCHA Menos Normal tem até per
seguição de carro.

- Adorei a experiência, é 
muito mais livre escrever 
para crianças do que para 
adultos. A gente solta a mão.

A ação começa aos pou
cos. Primeiro o leitor conhe-

Gaia se acha tão esquisi
ta quanto uma cidade que 
tem pontes com árvores 
plantadas. Sim, Palmeiras- 
da-Califórnia que se er
gueram do concreto. Duvi
da? Então cruze a Avenida

A escritora, que cresceu no Bom 
Fim e mora há 21 anos no Moinhos de 
Vento, lembra três recantos da cidade 
que marcaram a sua infância:

ÁBADO
Literatura Infanto-Juvenil Gaúcha:

aminhos e Problematização: debate 
om os autores do gênero Caio Riter, 
ergio Napp, Cláudio Levitan, Luís Dill, 
ermes Bernardi, Christian David e Marô 
arbieri. Às 14h30min, na Livraria Pala-

AEROPORTO SALGADO FILHO (AN
TES DA REFORMA)

O pai nos levava, meus irmãos e eu, 
para ver os aviões. Lembro de uma re
vistaria, que era um corredor comprido 
e que tinha vitrines de vidro e prateleiras 
de livros. Eu era abismada com o painel A 
Conquista do Espaço, do Aldo Locatelli.

A Rua da Ladeira por João Faria Viana ce Gaia, é uma garota que 
Ipiranga, pela João Pessoa. Lá está o queria se sentir “normal”, mas, a co- 
cenário por onde começa a aventura meçar pelo próprio nome, se achava 
de uma menina em uma cidade real. completamente diferente dos outros.

A adolescente que faz aniversário no Os pais ripongas a haviam criado à 
mesmo dia que Porto Alegre é a prota- base de filosofias zen, comida nature- 
gonista do primeiro livro infanto-juve- ba, roupas feitas de tecidos reciclados 
nil de Cíntia Moscovich, Mais ou Me- - nada de TV, refrigerante ou shop- 
nos Normal (Publifolha, 112 páginas, ping. Talvez por isso não tivesse uma 
R$ 19,90). Aproveitando a semana da turma de amigos, só dois deles. En- 
cidade, o lançamento será hoje, às 19h, tão, Gaia encucou que, vai ver, ela era 
na Livraria Cultura do Shopping Bour- adotada. É essa dúvida que move boa 
bon Country (Tulio de Rose, 100).

raria (Vasco da Gama, 165)

ÍERO HORA.COm
Confira a programação completa em
vwvw.zerohora.com/estilodevi da PARQUE FARROUPILHA

Na Redenção, a gente podia alugar 
barcos a remo, e se remava no laguinho, 
que era coalhado de peixes (os peixes 
vinham comer pedaços de pão nas mãos 
das crianças). Também se alugavam bici
cletas. Adorava a pracinha que ficava ao 
lado do mercado do Bom Fim.

!

parte da trama, entremeadas com 
A estréia no segmento veio sob en- um grande incidente que 

comenda: o convite da editora para cia, a conta-gotas, a cada capítulo, e a 
fazer parte da coleção Cidades Visí- muitas referências à cidade, 
veis pedia uma história em que Porto 0 cenário vai do Moinhos de Vento, 
Alegre fosse uma personagem. Cíntia, onde a garota mora (assim como a 
autora de títulos como Duas Iguais e escritora), passando pelo Colégio Ro- 
Arquitetura do Arco-íris, topou o desa- sário, o Brique da Redenção, o Mer- 
fio. Conversou antes com amigos que cado Público, a Usina do Gasômetro 
já escreviam para os pequenos e ouviu e a Feira do Livro da cidade, 
a dica de Marcelo Carneiro da Cunha:

- É a mesma coisa, só põe ação.
A escritora seguiu a dica: Mais ou Porto Alegre.

se anun-

CINEMA RIO BRANCO
Não existe mais, mas era o melhor 

programa de domingo, matinê dupla. A 
gente trocava gibi e figurinha na entrada. 
Ficava perto do Colégio Israelita, outro 
lugar inesquecível, e pertinho do Bom 
Fim, bairro onde tudo acontecia.

- Fui bem egoísta - brinca Cíntia. 
- Peguei da cidade o que faz a minha

or Atayde Avila 0 Menino Deus por José Lutzenberger

DESCONTO
Muitisom

até 15/04/08
recorte


