
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

ACERVO EM MOVIMENTO
Um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS

EVENTO : exposição coletiva

ARTISTAS : 117

CURADORIA: Francisco Dalcol, Núcleo de Curadoria, Núcleo Educativo, 
Núcleo de Acervo, Núcleo de Documentação e Restauro.

LOCAL: Pinacotecas

NÚMERO DE VISITANTES: 2571 (até 21/07, data do encerramento)

VERNISSAGE: 16/03/2019

PERÍODO: de 16/03 a 21/07/2109

OBSERVAÇÕES: Posse do Diretor Francisco Dalcol.

Acervo em Movimento se desenvolve como um experimento de curadoria 
compartilhada entre as equipes do museu, conforme informações no release.

Uma extensa programação desenvolvida no decorrer desta exposição, encontra- 

se anexa.
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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Cultura do RS 
e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Têm a honra de convidar para a cerimônia de posse 
do diretor do MARGS, Francisco Dalcol

Dia 16 de março de 2019, às 10h30min, 
no Foyer do MARGS

Programação
10h30min - Cerimônia de posse 

11 h - Abertura da exposição "Acervo em Movimento"

•Solicitamos a confirmação de presença até o dia 14 de março, 
pelo emall margsmuseu@gmail.com

GOVERNO 00 CSTADO
RIO GRANDE DO SULM A R G S
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MARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
Telefone: 51 32272311 

Entrada Franca

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.
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O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Cultura do RS 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli têm a honra de convidar para a exposi

um experimento de curadoria compartilhada 
entre as equipes do MARGS

VISITAÇÃOABERTURA

16.03, às Uh 17.03 a 21.07.19
MARGS - Pinacotecas

Praça da Alfândega, s/n2 - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil
A*OtO MttOONlO: uauzacAo-

ll É ..OC.Wbrde^ sutgãs ABanrisul M A X1MARGS



erno do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Cultura do 

de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli têm a honra de convidar para a exp

um experimento de curadoria compartilhada 

entre as equipes do MARGS

VISITAÇÃOABERTURA

17.03 a 21.07.1916.03, às 11h
MARGS - Pinacotecas

Praça da Alfândega, s/n9 - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil
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Acervo em Movimento

Um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS

Como exposição que marca a estreia da gestão que se inicia em 2019, Acervo em Movimento: 
um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS integra uma política 
institucional de exibição dedicada a explorar estratégias de abordagem do acervo do museu, por 
meio de exercícios curatoriais voltados à experimentação de modelos expositivos.

Um dos mais importantes patrimônios do MARGS, o acervo artístico guarda mais de 5 mil obras de 
artistas brasileiros e estrangeiros, do século 19 à atualidade. Esse conjunto abrange desde 

produções regidas pelos modelos acadêmicos europeus, passando pelas rupturas das 
manifestações dos modernismos em diferentes geografias, chegando à pluralidade dos 
desdobramentos operados pelas práticas artísticas contemporâneas.

Acervo em Movimento se desenvolve como um primeiro experimento de curadoria compartilhada 
entre as equipes do museu (Núcleos de Curadoria, Acervo, Educativo, Documentação e Pesquisa, 
Restauro e Conservação), que conjuntamente e em revezamento exercitam uma mesma estratégia 
de organização de uma mostra dedicada ao acervo.

Ao invés de apresentarmos um recorte de obras agrupadas sob um tema preestabelecido ou uma 
narrativa a priori, optou-se por confrontar as chamadas curadorias de tese e suas abordagens 
ilustrativas, tensionando e mesmo rompendo com suas premissas. O interesse é problematizar 
exposições que subordinam as obras a leituras retóricas e por vezes arbitrárias, que não raro 
acabam por prescrever e normatizar a experiência plural e aberta que a arte oferece.

A partir das noções de dispositivo e montagem, Acervo em Movimento coloca em operação um 
modelo de exposição recombinante, em que obras entram e saem durante o período expositivo. À 
primeira seleção, proposta em março pelo diretor-curador, seguem-se até julho quatro alterações 
no conjunto em intervalos quase mensais, sendo uma resposta à outra, cada qual implementada 
por uma equipe do MARGS. Nas configurações que a exposição assumir, o interesse é sondar as 
provisórias relações de vizinhança estabelecidas entre as obras, as tensões das partes com o todo.

Ao lançar mão da estratégia de substituições dos trabalhos de arte enquanto metodologia crítica, 
busca-se também oferecer uma exposição viva e dinâmica, que aposta na experiência mais do que 
nos discursos, e na descoberta mais do que nas verdades.

Obras de arte não “falam” apenas por si mesmas. Seus sentidos são também efeito do que podem 
produzir no interior dos territórios discursivos que uma exposição coloca em causa. Ao combinar a 
individuação das obras e sua inserção em uma narrativa articuladora do conjunto, propondo 
relações significantes guiadas por tonalidades afetivas e críticas, a curadoria guarda a



potencialidade de instituir ao modo aberto uma dimensão experiencial, oferecendo 
desdobramentos que intensificam e multiplicam as formas de ver, sentir e reagir.

Abrindo mão de roteiros predeterminados, procurando também eliminar hierarquias entre as obras 
do acervo, esta exposição pergunta ao visitante: quais relações podem ser feitas entre objetos de 
diferentes origens, períodos e estilos? O convite é que o público constitua os seus caminhos 

interpretativos, estabelecendo suas próprias relações e conexões, as quais sempre envolvem o 
que já sabemos, a expectativa do que ainda não vislumbramos e o estranhamento transformador 
da experiência inesperada e arrebatadora.

Quanto ao sentido compartilhado deste projeto, não se trata apenas da dinamicidade da exposição 
ou da simples participação das equipes. Mas em qualificar a rotatividade das obras e o 
protagonismo das escolhas, uma vez que o empenho crítico de transversalizar o processo 

curatorial corresponde ao gesto de distribuir e horizontalizar o poder de decisão entre as equipes.

Questionando a centralidade do curador na determinação dos sentidos artísticos e desafiando 
chaves de leitura que encapsulam o conhecimento sobre arte, Acervo em Movimento mobiliza 
questões prementes que orientarão esta gestão, como a necessidade de se descolonizar narrativas 
eurocêntricas, dessacralizar a retórica autoritária dos discursos canônicos, tensionar hierarquias 
preestabelecidas que reiteram os relatos dominantes, e explicitar as representatividades e suas 
lacunas em acervos e exposições.

Ao enfatizar a potência da descoberta sem o aprisionamento do tema, e privilegiar a experiência da 
surpresa sem a asfixia do discurso, Acervo em Movimento constitui um experimento curatorial que 
se quer de caráter permanente na política de exibição do MARGS, passando a ocupar diferentes 
salas do museu depois desta estreia nas Pinacotecas.

Francisco Dalcol
Diretor-curador do MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte

✓
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Acervo em Movimentor
Um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS) tem a honra de convidar para 

abertura da exposição que marca a estreia da nova direção do museu. A mostra coletiva intitulada 

Acervo em Movimento: um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS, 

ocorre dia 16 de março (sábado), às llh, nas Pinacotecas do MARGS.

A visitação segue até 21 de julho, sempre com entrada gratuita,de terças a domingos, das lOh às 

19h. Visitas mediadas podem ser agendadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

No mesmo dia acontece a cerimônia de posse do diretor Francisco Dalcol a ser realizada no

sábado, às 10h30min. Estão previstas na solenidade as presenças do governador do Estado, 

Eduardo Leite, e da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo.

Antes, na quinta-feira, dia 14/3/2019, às 10h30min, será realizada coletiva de imprensa para

meios de comunicação, seguida deanunciar planos e linhas de ação para o MARGS a jornalistas e 

visitação à exposição de estreia. A
Acervo em Movimento é uma ampla exposição baseada no acervo 

três galerias das Pinacotecas, o espaço mais nobre do MARGS. 0 proje^i 

exercício experimental de curadoria com as equipes do museu, qu 

mostra em regime compartilhado. A exposição inaugura co 

passando até julho por alterações quase mensais com en

i, ocupando as 

onsiste em um 

b desenvolvimento da 

seleção de obras do acervo, 

as e saídas de outras obras. Cada uma 

de Curadoria, Acervo, Educativo,

r

dessa "viradas" será conduzida por integrantes dos Núcleos 

Documentação e Pesquisa, e Restauro e Conservação.
A

Com essa estratégia de substituições de obras, Acervo em Movimento busca oferecer uma 

exposição viva e dinâmica. Na configuração de estreia proposta pelo diretor-curador, traz a público

obras de nomes relevantes da arte brasileira, como Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral, 

Volpi, Guignard e Lygia Pape. Há também obras de nomes referenciais entre artistas gaúchos, como 

Carlos Scliar, Tenius, Aliei 

Rõhnelt e Carlos Pasi

leggemann, Elaine Tedesco, Gisela Waetge, Lia Menna Barreto, Mário
A

mailto:educativo@margs.rs.gov.br


^ Essa seleção e sua configuração expográfica não seguem ordenações de estilo, origem ou 

período. Como uma exposição não cronológica e desenvolvida segundo o conceito de montagem, o 

projeto explora diálogos e confrontos a partir de articulações de vizinhança e rebatimento entre as 

obras no espaço expa&itiyo, propondo assim relações novas, inusitadas e provisórias de ordem 
conceituai, históriâf^||f^|a/ formal e mesmo afetiva.

Acervo em Movimento constituí um primeiro experimento curatorial voltado ao acervo, o 

qual se quer permanente na política de exibição do MARGS nesta gestão, passando a ocupar 

diferentes salas do museu depois desta e«streia nas Pinacotecas.

Texto Curatorial

Como exposição que marca a estreia da gestão que se inicia em 2019, Acervo em Movimento: 

um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS integra uma política 

institucional de exibição dedicada a explorar estratégias de abordagem do acervo do museu, por 

meio de exercícios curatoriais voltados à experimentação de modelos expositivos.

Um dos mais importantes patrimônios do MARGS, o acervo artístico guarda mais de 5 mil 

obras de artistas brasileiros e estrangeiros, do século 19 à atualidade. Esse conjunto abrange desde 

produções regidas pelos modelos acadêmicos europeus, passando pelas rupturas das 

manifestações dos modernismos em diferentes geografias, chegando à pluralidade dos 

desdobramentos operados pelas práticas artísticas contemporâneas.

Acervo em Movimento se desenvolve como um primeiro experimento de curldoria 

compartilhada entre as equipes do museu (Núcleos de Curadona, Acérvof Educativo, 

Documentação e Pesquisa, Restauro e Conservação), que conjunt^iriénte e em revezamento 

exercitam uma mesma estratégia de organização de uma mostra dedicada aoacervo.

Ao invés de apresentarmos um recorte de obras agrupadá$®D um tema preestabelecido ou 

uma narrativa a priori, optou-se por confrontar as cham^créís curadorias de tese e suas abordagens 

ilustrativas, tensionando e mesmo rompendo com suas premissas. O interesse é problematizar 

exposições que subordinam as obras a leituras retóricas e por vezes arbitrárias, que não raro 

acabam por prescrever e normatizar a experiência plural e aberta que a arte oferece.

A partidas noções de dispositivo e montagem, Acervo em Movimento coloca em operação 

um modelo de exposição recombinante, em que obras entram e saem durante o período 

expositivo. À primeira seleção, proposta em março pelo diretor-curador, seguem-se até julho 

quatro alterações no cc^Jtao, em intervalos quase mensais, sendo uma resposta à outra, cada 

qual implementada poijj Uma'equipe do MARGS. Nas configurações que a exposição assumir, o



obras e as tensões

enquanto metodologia 

ferecer uma exposição viva e dinâmica, que aposta na experiência mais 

descoberta mais do que nas verdades.

Obras de arte não "falam" apenas por si mesmas. Seus sentidos são também efeito do que

uma exposição coloca em causa. Aopodem produzir no interior dos territórios discursivos que 

combinar a individuação das obras e sua inserção em uma narrativa articuladora do conjunto,

propondo relações significantes guiadas por tonalidades afetivas e críticas, a curadoria guarda a 

potencialidade de instituir ao modo aberto uma dimensão experiencial, oferecendo 

desdobramentos que intensificam e multiplicam as formas de ver, sentir e reagir.

Abrindo mão de roteiros predeterminados, procurando também eliminar hierarquias entre as 

obras do acervo, esta exposição pergunta ao visitante: quais relações podem ser feitas entre 

objetos de diferentes origens, períodos e estilos? O convite é para que o público constitua os seus 

caminhos interpretativos, estabelecendo suas próprias relações e conexões, as quais sempre 

envolvem o que já sabemos, a expectativa do que ainda não vislumbramos e o estranhamento 

transformador da experiência inesperada e arrebatadora.

Quanto ao sentido compartilhado deste projeto, não se trata apenas da dinamicidade da 

exposição ou da simples participação das equipes. Mas em qualificar a rotatividade das obras^o 

protagonismo das escolhas, uma vez que o empenho crítico de transversalizar o process^ curatorial 

corresponde ao gesto de distribuir e horizontalizar o poder de decisão entre as equipes.

Questionando a centralidade do curador na determinação dos sentidos artísticos e 

desafiando chaves de leitura que encapsulam o conhecimento sobre arte, /Sirvo em Movimento 

mobiliza questões prementes que orientarão esta gestão, como a necessidade de se descolonizar 

narrativas eurocêntricas, dessacralizar a retórica autoritária dos discursos canônicos, tensionar 

hierarquias preestabelecidas que reiteram os relatos dominantes, e explicitar as 

representatividades e suas lacunas em acervos e exposições.
A ti'

Ao enfatizar a potência d berta sem o

experiência da surpresa sem a asfixia do discurso. Acervo em Movimento constitui um experimento 

curatorial que se quer de caráter permanente na política de exibição do MARGS, passando a ocupar 

diferentes salas do museu depois desta estreia nas Pinacotecas.

A

aprisionamento do tema, e privilegiar a

Francisco Dalcol
Diretor-curador do MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte



irações na exposiide alti

ador (Duração de 23 dias);ão de obras pelo Dír
elo Núcleo de Curadoria (Duração de 27 dias)

06.05 - Obras escolhidas pelo Núcleo Educativo (Duração de 27 dias)
03.06 ^Obras escolhidas pelo Núcleo de Acervo (Duração de 27 dias)
01.07 - Obras escolhidas pelo Núcleo de Documentação e Restauro (Duração de 20 dias) 

Ihkkis-pote Encerramento da exposição

16.03 - Abertura cH 
08.04-Obras escolh

21.07-ôb

Ações do Núcleo Educativo
Durante o período de visitação até julho, serão realizadas atividades, ações, falas e um curso dentro 
do programa público da exposição.
Acompanhe a programação:
www.marES.rs.Rov.br
www.facebook.com/margsmuseu

SERVIÇO
Acervo em Movimento: um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS
Abertura: 16 de março de 2019, às llh 
Visitação: De 17 de março a 21 de julho de 2019 
Local: Pinacotecas do MARGS (Praça da Alfândega, s./n.^)
Entrada Franca

O MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h, sempre com entrada gratuita. 
Visitas mediadas podem ser agendadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br

r 1Contatos
Diretor-Curador: diretor@marES.rs.EQV.br - 51 322311 

Núcleo Educativo: educativo@marES.rs.EQV.br- 51 32257551 / Ramal 7190 

Núcleo de Curadoria: curadoria@marES.rs.EQV.br- 51 322720 

Núcleo de Pesquisa e Documentação: pesquisa@marES.rs.EOV 

Núcleo de Acervo: acervo@marES.rs.EQV.br - 51 32257773 / Ramal 7191 

Núcleo de Restauro: restauro@marES.rs.Eov.br - 51 32246607 / R 

Núcleo de Comunicação - comunicacao@marES.rs.Eov.br - 32863145 / Ramal 7192

. 32128783 / Ramal 7024

amai 7194

Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

http://www.marES.rs.Rov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
mailto:educativo@margs.rs.gov.br
mailto:diretor@marES.rs.EQV.br
mailto:educativo@marES.rs.EQV.br
mailto:curadoria@marES.rs.EQV.br
mailto:pesquisa@marES.rs.EOV
mailto:acervo@marES.rs.EQV.br
mailto:restauro@marES.rs.Eov.br


Núcleo de Acervo coordena nova alteração de obras 

na exposição "Acervo em Movimento"

Esta será a terceira "virada" na exposição aberta em março e que segue em exibição até julho. 

Nova configuração apresenta obras do acervo em cerâmica e aborda questões sociais

Próxima terça, 3 de junho, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta a 

terceira alteração das obras no âmbito da exposição "Acervo em Movimento: um experimento de 

curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS", inaugurada dia 16 de março, nas 

Pinacotecas do museu.

Nesta terceira "virada" da exposição, a cargo do Núcleo de Acervo, 18 obras serão 

substituídas. Essa nova troca de obras pretende dar visibilidade às obras do acervo do museu 

premiadas em Salões de Cerâmica e Desenho que foram realizados pelo MAR 

história. Nessa configuração, o Núcleo de Acervo incluiu obras que foram poiypq 

dentre elas, figuram as aquisições recentes da última década.

exposti

j
i nomes importantes do cenário 

Flávio Cerqueira, além de artistas 

o de cerâmica do museu, pouco

As escolhas do Núcleo de Acervo contemplam ob 

nacional, tais como Tunga, Paulo Climachauska, Sandra Cii 

locais e artistas. Também está send- 

explorado até o momento. g

co ac

xercício curatorial, enfatiza a entrada de obras mais 

com obras icônicas presentes na exposição. Nesse

Assim, o Núcleo de 

contemporâneí 

sentido, revela 

abordagem de cun

propondo inter-re

máticas de gênero, raça e etnia na linguagem visual, trazendo assim uma 

ho social à mostra em questão.



umentos:

> Uma vitrine com livros de artista e álbuns do acervo a

> Uma vitrine com documentos sobre o MARGS, como a cópia do decreto de fundação, fotos da

foyer do TheatroSão Pedro e na Praça da Alfândega, cartas e
■W

inauguração da sede do museu no 

documentos de artista^ como Christina Balbão, Iberê Camargo, Ado Malagoli e Plínio Bernhardt.
k. A■%

V
> Um display com a obra "Truco", de Jailton Moreira, objeto múltiplo produzido em 2014, e que na 

exposição é apresentado com uma versão para ser contemplada e outra, emprestada pelo artista, 

para que o público possa manusear.

Livros de Artista e álbuns do Acervo do MARGS:

> Alexandra Eckert - Série "Livro Faca de Corte, coração - Coração volume I - Tomo V" (2000).

> Carlos Scliar - Álbum "Caixas 1" (1967).

> Farnese de Andrade-Álbum "Fecundação" (1968).

> Jean Baptiste Debret - "Viagem pitoresca e histórica ao Brasil", com aquarelas e desenhos que 

não foram reproduzidos na edição de Firmin Didot- 1834 (1953-1955).

> José Lutzenberger - Álbum "O Gaúcho -1: Gaúcho Antigo no Rio" (sem data).

> Mario Rõhnelt - "Galerias" (2013).

> Vasco Prado - Álbum ""Dom Quixote de La Mancha" (1986-87).

> Waltercio Caldas - "O Colecionador" (1974).



Núcleo de Documentação e Pesquisa e Núcleo de Conservação e 

Restauro apresentam últimas mudanças em "Acervo em Movimento"

Esto será a quarta e última "\/irada" da exposição aberta em março e em exibição até final de julho. 

Desta vez, ganham destaque o acervo documental do museu e obras que passaram por restauração

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) abre as portas na próxima terça-feira (2/7), 

às lOh, com a quarta e última alteração de obras da primeira fase da exposição "Acervo em 

movimento: um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS". Nesta 

última "virada" da exposição, a cargo do Núcleo de Documentação e Pesquisa e do Núcleo de 

Conservação e Restauro, entram em exposição não apenas obras de arte do acervo artístico do 

museu, como também itens do acervo documental. jfi|

No caso da equipe do Núcleo de Conservação e Restauro, as escolhas envolveram obras do 

acervo do museu que passaram por processos de restauração no MARGS. Após uma primeira 

seleção, foram escolhidas ao final sete obras, cujo conjunto representa, nas palavras da 

restauradora Naida Corrêa, "o esforço contínuo do museu em recuperar e preservar o patrimônio
a'wMrhistórico artístico e cultural". Entre elas, destacam-se as de nomes fundamentais da história da arte 

no Rio Grande do Sul, a exemplo de Ado Malagoli, João Fahrion, Iberê Camargo e Pedro 

Weingãrtner. Além destes, entram também na exposição outros nomes importantes, a exemplo 

dos brasileiros Bustamante Sá, Henrique Bernardelli e do francês Jean-Paul Laurens.
W

,A'*
Já por parte do Núcleo de Documentação e Pesquisa, as escolhas priorizam álbuns e livros de 

artistas, com o objetivo de dar visibilidade a estes segmentos que integram os acervos do MARGS. 

Nas palavras da coordenadora do Núcleo, Maria Tereza de Medeiros, "com o conceito escolhido 

para esta nossa curadoria, procura-se criar um diálogo entre os acervos do museu, ou seja, o 

documental e bibliográfico c o acervo de obras de arte".



isa

V“-
(Duração de 20 dias)as escolhidas pelo Núcleo de Documentação e Rest,07-

21.07- Encerramento da exposição
li

Ações do Núcleo Educativo

Durante o período de visitação até julho, serão realizadas atividades, ações, falas e um curso dentro 

do programa público da exposição.

Acompanhe a programação:

www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

https://wetransfer.com/downloads/56f3b879ff0e9dl56b2617fl2cldb9f020190627192649/2ea685
9dlbabdeb7c0518719079477e420190627192649/2b92fc

SERVIÇO

43 e última alteração das obras da exposição "Acervo em Movimento: um experimento de
Wr

curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS" (de 02 de julho a 21 de julho).

Visitação: o projeto curatorial segue em exibição até 2

Local: Pinacotecas do MARGS (Praça da Alfândega, s./n.9)
'

Entrada Franca

0 MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h, sempre com entrada gratuita.

A
Visitas mediadas poderr r agendadas no e-mail educativo(5)margs.rs.gov.br

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
https://wetransfer.com/downloads/56f3b879ff0e9dl56b2617fl2cldb9f020190627192649/2ea685


□nta -

Diretor-Curador: dire margs.rs.gov.

Núcleo Educativo: educativo@margs.rs.gov.br - 51 32257551 / Ramal 7190

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 51 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Pesquisa e Documentação: pesquisa@margs.rs.gov.br - 51 32128783 / Ramal 7024

Núcleo de Acervo: acervo@margs.rs.gov.br - 51 32257773 / Ramal 7191

Núcleo de Restauro: restauro@margs.rs.gov.br - 51 32246607 / Ramal 7194

Núcleo de Comunicação - comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

BÍf

Apoio

Café do MARGS

Banca do livro

Bistrô do MARGS

Killing

w13
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Realização

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Cultura do RS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 51 32272311
k

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

igj

L

A

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


Release

NOVAS OBRAS NA EXPOSIÇÃO "ACERVO EM MOVIMENTO" 
APRESENTAM OBRAS E ARTISTAS DO ESPAÇO N.O.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) abre as portas terça-feira (8/10), às 

lOh, com nova alteração de obras da exposição "Acervo em movimento: um 

experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS". A mostra, em 

caráter permanente no MARGS, está em cartaz na galeria Aldo Locatelli e tem 

curadoria conjunta de Francisco Dalcol (diretor-curador) e Fernanda Medeiros 

(curadora assistente).

"Acervo em movimento" é uma exposição de longa duração, porém viva e dinâmica, 

uma vez que opera com um modelo de rotatividade de obras da coleção do MARGS, 

com substituições que se alteram marcando distintos períodos expositivos.

Na mais recente "virada" foram introduzidas obras de artistas atuantes no Espaço N.O. 

(1979-1982) pertencentes ao acervo do museu.

Com essa estratégia, a atual configuração de "Acervo em movimento" dialoga e se 

interliga à exposição "Espaço N.O. - Arquivos de uma experiência coletiva", que será 

aberta nesta quarta-feira (09.10), das 18h às 21h, na galeria Iberê Camargo, no 

segundo andar do MARGS, permanecendo em exibição até 15.12.2019.

Os artistas que participam da atual configuração de "Acervo em Movimento" são: 

Carlos Wladimirsky (Porto Alegre/RS, 1957); Heloisa Schneiders da Silva (Porto 

Alegre/RS, 1955 - 2005); Karin Lambrecht (Porto Alegre/RS, 1957); Mário Alberto



Birnfeld Rõhnelt (Pelotas/RS, 1950 

(Araranguá/SC, 1951); Simone Michelin (Bento Gonçalves/RS, 1956); Teimo Lanes 

(Porto Alegre/RS, 1955); Vera Guerra Chaves Barcellos (Porto Alegre/RS, 1938);

Porto Alegre, 2018); Rogério Nazari

Imagem: (a partir da esq.), obras de Vera Chaves Barcellos, Teimo Lannes e Mario 

Rõhnelt.

Legenda:

Dados das obras da foto (a partir da esq.):

Vera Chaves Barcellos
Porto Alegre/RS, 1938
Cadernos para colorir II: o jardim, 1987
Xerografia, 50 x 70 (34 x 49.2) cm
Aquisição por doação da artista, 1989

Teimo Lanes
Porto Alegre/RS, 1955
Série Modado: Camisa dupla, 1976
Objeto em tecido, 75 x 60 cm
Aquisição por doação do artista, 1978

Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 - Porto Alegre, 2018 
Sem título III, 1980/1981 
Tinta acrílica, nanquim e grafite, 50 x 65 cm 
Aquisição por doação do artista, 1981

Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 -- Porto Alegre, 2018 
Sem título II, 1980/1981
Tinta acrílica, nanquim e grafite, 49 x 65.5 (43.5 x 59.5) cm 
Aquisição por doação do artista, 1981

Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 - Porto Alegre, 2018 
Sem título 1,1980/ 1981
Acrílica, nanquim e grafite sobre papel, 46 x 62 (43 x 58.5) cm
Aquisição através do Prêmio Aquisição da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo,
1981



Leia mais sobre a exposição "Espaço N.O. - Arquivos de uma experiência coletiva": 

http://www.margs.rs.gov.br/midia/margs-inaugura-exposicao-sobre-os-40-anos-de-

criacao-do-espaco-n-o/

https://www.facebook.com/events/399715827360283/

Imagens em alta: Imagens em alta: https://we.tl/t-nvR899F2yw

SERVIÇO
Acervo em Movimento - um experimento de curadoria compartilhada entre as 
equipes do MARGS
Curadoria: Fernanda Medeiros e Francisco Dalcol 
Nova configuração: 08.10.2019 (Exposição permanente)
Local: Galeria Aldo Locatelli do MARGS 
Entrada Franca

Contatos

Diretor-curador: diretor@margs.rs.gov.br- 51 32272311

Curadora-assistente: Fernanda Medeiros: fernanda.medeiros@margs.rs.gov.br 

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 51 32272012/ Ramal 7032 

Núcleo de Comunicação - comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Patrocínio

Banrisul

BRDE

Sulgás

Apoio

Café do MARGS

Banca do livro

Bistrô do MARGS

Arteplantas 

Celulose Riograndense

http://www.margs.rs.gov.br/midia/margs-inaugura-exposicao-sobre-os-40-anos-de-
https://www.facebook.com/events/399715827360283/
https://we.tl/t-nvR899F2yw
mailto:diretor@margs.rs.gov.br
mailto:fernanda.medeiros@margs.rs.gov.br
mailto:curadoria@margs.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br


Oliveira Construções 

Tintas Killing

Fundação Vera Chaves Barcellos

Realização

Ministério da Cidadania

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria de Cultura do RS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

AAMARGS - Associação dos Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS 

Telefone: 51 32272311

Site: www.mares.rs.gov.br

www.facebook.com/maresmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

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


Pesquisa MARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli <margsmuseu@gmail.com> 
quarta-feira, 9 de outubro de 2019 14:27 
Margs ado malagoli
Release "Acervo em Movimento" - Fase 2, abertura 8 de outubro de 2019, na 
galeria Aldo Locatelli
Lista de obras FASE 2 - Locatelli - Ia Virada.pdf; Release_NOVAS OBRAS NA 
EXPOSIÇÃO.pdf

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Anexos:

NOVAS OBRAS NA EXPOSIÇÃO "ACERVO EM MOVIMENTO" 
APRESENTAM OBRAS E ARTISTAS DO ESPAÇO N.O.

Imagem: (a partir da esq.), obras de Vera Chaves Barcellos, Teimo Lannes e Mario Rõhnelt.

Legenda:

Dados das obras da foto (a partir da esq.):

Vera Chaves Barcellos
Porto Alegre/RS, 1938
Cadernos para colorir II: o jardim, 1987
Xerografia, 50 x 70 (34 x 49.2) cm
Aquisição por doação da artista, 1989

Teimo Lanes
Porto Alegre/RS, 1955
Série Modado: Camisa dupla, 1976
Objeto em tecido, 75 x 60 cm
Aquisição por doação do artista, 1978

í

mailto:margsmuseu@gmail.com


Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 - Porto Alegre, 2018 
Sem título III, 1980/1981 
Tinta acrílica, nanquim e grafite, 50 x 65 cm 
Aquisição por doação do artista, 1981

Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 -- Porto Alegre, 2018 
Sem título II, 1980/1981
Tinta acrílica, nanquim e grafite, 49 x 65.5 (43.5 x 59.5) cm 
Aquisição por doação do artista, 1981

Mário Rõhnelt
Pelotas/RS, 1950 - Porto Alegre, 2018 
Sem título 1,1980/ 1981
Acrílica, nanquim e grafite sobre papel, 46 x 62 (43 x 58.5) cm
Aquisição através do Prêmio Aquisição da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, 1981

Imagens em alta: https://we.tl/t-nvR899F2vw

SERVIÇO
Acervo em Movimento - um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS
Curadoria: Fernanda Medeiros e Francisco Dalcol 
Nova configuração: 08.10.2019 (Exposição permanente)
Local: Galeria Aldo Locatelli do MARGS 
Entrada Franca

Contatos

Diretor-curador: diretor(5)margs.rs.gov.br - 51 32272311

Curadora-assistente: Fernanda Medeiros: fernanda.medeirosffimargs.rs.gov.br 

Núcleo de Curadoria: curadoria(a>margs.rs.gov.br - 51 32272012/ Ramal 7032 

Núcleo de Comunicação - comunicacaoffimargs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

2
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Cláudia Antunes

Jornalista e Doutora em Letras

Núcleo de Comunicação do MAR

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

+ 55 51 3286 3145

Praça da Alfândega, s/n

CEP: 90010-150

www.marqs.rs.qov.br

Livre de vírus, www.avast.com.

3

http://www.marqs.rs.qov.br
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ctt>
programa

educativo
exposição “acervo em movimento”

falas públicas
03.04, quarta-feira às 17h - “Imagem e poder"
Conversa aberta com Izis Abreu, coordenadora do Núcleo de Curadoria do MARGS, 
no espaço expositivo da mostra “Acervo em Movimento: uma experiência de curadoria 
compartilhada entre as equipes do MARGS".

14.05, terça-feira às 17h - “Curadoria compartilhada como estratégia de abordagem do acervo”
Conversa aberta com o diretor-curador Francisco Dalcol, no espaço expositivo da mostra 
"Acervo em Movimento: uma experiência de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS”

Inscrições para ambas pelo formulário: http://bit.do/falaspublicas

objetos comuns, conversas compartilhadas
27.04 - 25.05 - 08.06 (sábados), das 10h às 12h

Objetos estão para além dos seus conteúdos mais imediatos. Objetos se movem e consigo movem 
pensamentos novos em uma infinita rede de relações possíveis. O que acontece quando o objeto do 
acervo é confrontado com uma proposição que lhe é estranha? O que eles dão a ver e o que acontece 
entre as coisas? Objetos comuns, conversas compartilhadas são três encontros nos quais os objetos do 
acervo serão colocados em diálogo com outras proposições. Convidados e público participante farão da 
sala de exposição uma praça em que pensamentos, idéias e leituras se cruzam em um espaço comum.

Organização Núcleo Educativo UERGS-MARGS

* Atividades gratuitas, limitadas a 20 inscrições por edição, através do formulário: http://bit.do/conversas
* Informações pelo telefone (51) 3225-7551

curso
“exposições, histórias da arte e montagens: narrativas para pensar 
as artes contemporâneas”
27.04 - 25.05 - 08.06 (sábados), das 14h às 16h

Com Igor Simões
Doutor em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica de Arte (PPGAV-UFRGS), professor UERGS

Cinema e exposição: duas invenções modernas baseadas no ato de montar a partir de imagens 
pré-produzidas, como encontros afetivos e bélicos que constituem narrativas a partir da sua junção 
e dos tempos. Exposição e montagem fílmica são resultado de escolhas. Escolhas também estão na 
base daquilo que nomeamos história da arte. Escolhas que alinham dinâmicas geopolíticas, projetos 
de dominação e resistências. As escolhas que constituem o que temos chamado de arte brasileira

http://bit.do/falaspublicas
http://bit.do/conversas


08/04/2019 emailmarketing.margs.rs.gov.br/accounts/64325/messages/462?email=maria.medeiros@margs.rs.gov.br&c=1553883630&contactJd=9...

base daquilo que nomeamos história da arte. Escolhas que alinham dinâmicas geopolíticas, projetos 
de dominação e resistências. As escolhas que constituem o que temos chamado de arte brasileira 
contemporânea são o mote dos encontros baseados em exposições e seus agrupamentos com 
especial ênfase às questões da racialização no contexto de um Brasil ainda em dívida com sua 
herança colonial. Histórias no plural para inscrever pensamentos que tensionem as epistemologias 
da arte no tempo que nomeamos contemporâneo.

Valor do curso (destinado como doação à Associação de Amigos do MARGS):
Público em Geral: R$ 80,00
Sócios da AAMARGS: R$ 70,00
Estudantes: R$ 40,00
Professores da Rede Pública: Gratuito
Professores da Rede Particular: R$ 40,00
Inscrições pelo formulário: http://bit.do/cursoigorsimoes
Informações pelo (51) 3225-7551

MARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul
Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico - Porto Alegre/RS 
Telefone: 51 32272311 

Entrada Franca

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele a sua inscrição aqui.

emailmarketing.margs.rs.gov.br/accounts/64325/messages/462?email=maria.medeiros@margs.rs.gov.br&c=1553883630&contact_id=913&envelope_... 3/3

http://bit.do/cursoigorsimoes
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ÚBLICO DA iTRA "ACERVO EM MOVIMENTO"GRAM ■

DÁ INÍCIO A CURSO E À A<JaO COM PÚBLICO NO ESPAÇO EXPOSITIVO

Dentro das atividades da exposição "Acervo em Movimento: um experimento de curadoria 

compartilhada entre as equipes do MARGS", o Núcleo Educativo organiza um programa público 

com falas, ações e um curso voltados ao público. 0 objetivo da programação é propor discussões e 

reflexões sobre a experiência do espectador diante de objetos artísticos em exposição, políticas 

expositivas e estratégias curatoriais, representatividades e lacunas em acervos, e relações entre a 

história da arte e suas narrativas.

Neste sábado (27/4), têm início duas atividades do programa público. Pela manhã, das lOh às

14h, começa a primeira edição de "Objetos comuns, conversas compartilhadas", ação realizada
• -

espaço expositivo das Pinacotecas, onde "Acervo em Movimento" está em exibição. Organiza

no

pelo Núcleo Educativo em parceria com a UERGS, a atividade ocorrerá em mais dois sá
.«frfij

abril a junho. São oferecidas 20 vagas para cada edição, e a inscrição é gratuita^c 

pelo formulário http://bit.do/conversas. ,jgjk

ser

mParalelamente, ainda neste sábado (27/4), começa o ci 

montagens: narrativas para pensar as artes contemporâne; 

Educativo em parceria com a UERGS. 0 ministrante é o

Opções, histórias da arte e 

ém organizado pelo Núcleo

quisador Igor Simões, doutor em Artes 

Visuais - História, Teoria e Crítica da Arte (PPGAV UFRGS) e professor do curso de Artes Visuais da 

UERGS. 0 curso será realizado em três sábados, entre 27 de abril e 8 de julho, das 14h às 16h, 

mediante inscrição pelo formulário fíttp://bit.do/cursoigorsimoes. Os valores serão revertidos para

o MARGS, c Io para a manutenção e operação do museu.a Associação

“í - iva fala pelo programa público da exposição "Acervo em 

iretor-curdor do MARGS, Francisco Dalcol, apresentará ao público a 

como estratégia de abordagem do acervo". A atividade faz parte da

Em maio, 

Movimento". No dia 14,

•vista

fala "Curadoria comparl 
*

Semana dos Musei

http://bit.do/conversas


PROGRAMAÇ

mm
ersas compartilh;Obje

27.04 - 25.05 - 08.06 (sábados J> das lOh às 12h

Objetos estão para além dos seus conteúdos mais imediatos. Objetos se movem e consigo movem 

pensamentos novos em uma infinita rede de relações possíveis. O que acontece quando o objeto 

do acervo é confrontado com uma proposição que lhe é estranha? O que eles dão a ver e o que 

acontece entre as coisas? Objetos comuns, conversas compartilhadas são três encontros nos quais 

os objetos do acervo serão colocados em diálogo com outras proposições. Convidados e público 

participante farão da sala de exposição uma praça em que pensamentos, idéias e leituras se cruzam 

em um espaço comum. As convidadas são Fernanda Bastos, Betina Guedes e Priscila Pasko.

Organização Núcleo Educativo MARGS-UERGS

Participantes:

Fernanda Bastos
Fernanda Bastos é jornalista e escritora. É editora-geral na editora independei 
Linguagem. Mestranda em Comunicação e Informação pela UFRGS, com foço «j 
práticas de jornalismo, comunicação pública, acontecimento público, 
racismo e antirracismo.

r
!S1

:e negra,

Betina Guedes
fcjifódiição artística transita entre 
a UNISINOS, ministrando disciplinas

Betina Guedes é artista visual, pesquisadora e professora. S 
fotografia, pintura, desenho e instalação. Atua como docente; 
que têm centralidade na cultura e na produção das diferenças.

Wm W
’ Ww

do de Pesquisa Permanente de Literatura de
Priscila Pasko
Priscila Pasko é jornalista e escritora, integr 
Autoria Feminina, coordenado por Lélia Al

tas, limitada:* Atividades 

http://bit.do/conversasIP
* Informações pelo telel

iscrições por edição, através do formulário:

5-7551,
1

http://bit.do/conversas
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Exposições, histórias da arte e montagens: as artes contemporâneasivas P<

27.04 - 25

■ü n
os), das 14h às 16.05 - 08.

ma e exposição: duas invenções modernas baseadas no ato de montar a partir de imagens pré- 

produzidas, como encontros afetivos e bélicos que constituem narrativas a partir da sua junção e

Cine

dos tempos. Exposição e montagem fílmica são resultado de escolhas. Escolhas também estão na 

base daquilo que nomeamos história da arte. Escolhas que alinham dinâmicas geopolíticas, projetos 

de dominação e resistências. As escolhas que constituem o que temos chamado de arte brasileira 

contemporânea são o mote dos encontros baseados em exposições e seus agrupamentos com 

especial ênfase às questões da racialização no contexto de um Brasil ainda em dívida com sua 

herança colonial. Histórias no plural para inscrever pensamentos que tensionem as epistemologias 

da arte no tempo que nomeamos contemporâneo.

Com Igor Simões - Doutor em Artes Visuais - História, Teoria e Crítica de Arte (PPGAV-UFRGS), 

professor UERGS

Valor do curso (destinado como doação à Associação de Amigos do MARGS):

mmPúblico em Geral: R$ 80,00 á
d ^.MSócios da AAMARGS: R$ 70,00

Estudantes: R$ 40,00

Professores da Rede Pública: Gratuito

Professores da Rede Particular: R$ 40,00

Inscrições pelo formulário: http://bit.do,

Informações pelo (51) 3225-7!

3 - FALA PÚBLICA

14.05, terça-feira às idoria compartilhada como estratégia de abordagem do acervo"
7

http://bit.do


'N ^
Conversa aberta com o diretor-curador Francisco Dalcol, no espaço expositivo da mostra "Acervo 

em Movimento: uma experiência de curadoria compartilhada entre as equipes do MARGS"
Ék % >' V* eu

* Inscrições para ambas^elo formulário: http://bit.do/falaspu

Acervo em Movimento é uma ampla exposição baseada no acervo do museu, ocupando as 

três galerias das Pinacotecas, o espaço mais nobre do MARGS. O projeto expositivo consiste em um 

exercício experimental de curadoria com as equipes do museu, que atuarão no desenvolvimento da 

mostra em regime compartilhado. A exposição inaugura com uma seleção de obras do acervo, 

passando até julho por alterações quase mensais com entradas e saídas de outras obras. Cada uma 

dessa "viradas" será conduzida por integrantes dos Núcleos de Curadoria, Acervo, Educativo, 

Documentação e Pesquisa, e Restauro e Conservação.

r
blicas

Acervo em Movimento constitui um primeiro experimento curatorial voltado ao acervo, o 

qual se quer permanente na política de exibição do MARGS nesta gestão, passando a ocupar 

diferentes salas do museu depois desta estreia nas Pinacotecas.

As alterações de obras acontecem nas segundas-feiras, quando o museu 

podem ser conferidas no dia seguinte.

Datas das alterações na exposição:

, ::S
16.03 - Abertura com seleção de obras pelo Diretor-Cu dias)

08.04-Obras escolhidas pelo Núcleo de

06.05 - Obras escolhidas pel 27 dias)

03.06 - Obras cleo de ção de 27 dias)

01.07-Obras e: pelo Nú mentação e Restauro (Duração de 20 dias)

21.07-Encerrame
•-•ir;,i

http://bit.do/falaspu


es do Núcleo Educativo

Durante o período de visitação até 

programa público da exposição.

aliza és, ações, falas e um curso dentro

do

Acompanhe a programaç
www.margs.rs.eov.br
www.facebook.com/man

Link para inscrições nas ações e cursos do Núcleo Educativo
- Falas públicas é http://bit.do/falaspublicas
- Objetos: http://bit.do/conversas
- Curso: http://bit.do/cursoigorsimoes

Link para download de imagens em alta resolução

https://we.tl/t-u5tM KU3W8e

SERVIÇO

Objetos Comuns, falas compartilhadas
Data: 27 de abril de 2019 
Horário: Das lOh às 19h
Local: MARGS (Praça da Alfândega, s.n?) Porto Alegre, RS 
Entrada Franca
* Atividades gratuitas, limitadas a 20 inscriçõe: 
formulário: http://bit.do/conversas

gHj

r-
através do

A

Curso Exposições, histórias da arte e montagens: narrativas
J n MMV I — . I. f

para pensar as artes
contemporâneas, ministrado poflgor Simões 
Data: Entre 27 de abril e 8 de julho, das 14h às leh 
Inscrição pelo formulário h11p://bit.dfcTcursoigorsimoeÉ'

*0s valores serão revertidos para a Associação dos Amigos do MARGS.
Maiores informações no telefone 51 3225-7551. r

0 MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h, sempre com entrada gratuita. 
Visitas mediadas podem ser agendadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br

r
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http://bit.do/conversas
mailto:educativo@margs.rs.gov.br
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Núcleo Educativo: educativo(5)margs.rs.gov.br - 51 32257551 / Ramal 7190 
de Curadoria: curadoria(5>margs.rs.gov.br- 5132272012/ Ramal 7032 

Núcleo de Pesquisa e Documentação: pesquisa(5)margs.rs.gov.br - 51 32128783 / Ramal 7024 
Núcleo de Acervo: ’i^Hwihargs.rs.gov.br - 51 32257773 / Ramal 7191 
Núcleo de Restauro?reBauroftfmargs.rs.gov.br - 51 32246607 / Ramal 7194
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ClirSO “exposições, histórias da arte e montagensí^^^^^^^H^ 
narrativas para pensar as artes contemporâneas”

27.04, 25.05 e 08.06 das 14h às 16h
Com Igor Simões
Doutor em Artes Visuais - História. Teoria e Crítica de Arte (PPGAV-UFRGS), professor UERGS

Cinema e exposição: duas invenções modernas baseadas no ato de montar a partir de imagens 
pré-produzidas, como encontros afetivos e bélicos que constituem narrativas a partir da sua junção 
e dos tempos. Exposição e montagem fílmica são resultado de escolhas. Escolhas também estão 
na base daquilo que nomeamos história da arte. Escolhas que alinham dinâmicas geopolíticas, 
projetos de dominação e resistências. As escolhas que constituem o que temos chamado de 
arte brasileira contemporânea são o mote dos encontros baseados em exposições e seus 
agrupamentos com especial ênfase às questões da racialização no contexto de um Brasil 
ainda em dívida com sua herança colonial. Histórias no plural para inscrever pensamentos 
que tensionem as epistemologias da arte no tempo que nomeamos contemporâneo.



objetos comuns, conversas compartilhadas
27.04 das 10h às 12h

com proposição de Fernanda Bastos
Fernanda Bastos 6 jornalista e escritora. É editora-geral 
na editora Independente Figura de Linguagem. 
Mestranda em Comunicação e Intormação pela 
UFRGS, com toco em estudos de práticas de 
jornalismo, comunicação pública, acontecimento 
público, literatura e arte negra, racismo e antirraclsmo.

Betlna Guedes - debatedora Priscila Pasko - debatedora
Betlna Guedes 6 artista visual, pesquisadora 
e prolessora. Sua produção artística transita 
entre totografia, pintura, desenho e 
instalação. Atua como docente na UNISINOS, 
ministrando disciplinas que têm centralidade 
na cultura e na produção das diferenças

Priscila Pasko é jornalista e escritora, lormada 
pela Famecos/PUCRS, atuou como editora do 
blog Veredas. Integra o Grupo de Pesquisa 
Permanente de Literatura de Autoria Feminina, 
coordenado por Lélia Almeida

Organização Núcleo Educativo UERGS-MARGS



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

PROGRAMA EDUCATIVO DA EXPOSIÇÃO 

“ACERVO EM MOVIMENTO”

EVENTO : PROGRAMA EDUCATIVO DA EXPOSIÇÃO “ACERVO EM 
MOVIMENTO”

PERÍODO: 03/04/2019 até 08/06/2019

A estreia será dia 3 de abril, às 17h, com a fala aberta de Izis Abreu, 
coordenadora do Núcleo de Curadoria do MARGS, que vai tratar do tema 
“Imagem e Poder”. No dia 14 de maio, integrando a Semana dos Museus, 
organizada pelo IBRAM, que ocorre entre os dias 13 e 19, haverá uma conversa 
aberta, às 17h, com o diretor-curador Francisco Dalcol no espaço expositivo da 
mostra “Acervo em Movimento”, intitulada “Curadoria compartilhada como 
estratégia de abordagem do acervo”. As duas falas abertas têm entrada franca. 
Nos sábados, de abril a junho, das lOh às 14h, acontece a ação educativa 
“Objetos Comuns, conversas compartilhadas”, organizada pelo Núcleo 
Educativo em parceria com a UERGS.
Paralelamente, ocorre o curso “Exposições, histórias da arte e montagens: 
narrativas para pensar as artes contemporâneas”, organizado pelo Núcleo 
Educativo UERGS/MARGS, ministrado por Igor Simões, doutor em Artes 
Visuais - História, Teoria e Crítica da Arte (PPGAV-UFRGS). O curso é aos 
sábados, entre 27 de abril e 8 de julho, das 14h às 16h, mediante inscrição pelo 
formulário http://bit.do/cursoigorsimoes. Os valores serão revertidos para a 
Associação dos Amigos do MARGS.

http://bit.do/cursoigorsimoes

