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íExtensão - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<extensao@margs.rs.gov.br>
quarta-feira, 26 de março de 2008 13:44
1o de abril, 19h: Abertura de O Sonho e a Ruína - São Miguel das Missões

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu âe Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagofí

1° DE ABRIL. 19H: ABERTURA DE 
O SONHO EA RUÍNA - SÃO MIGUEL DAS MISSÕES

O MARGS, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a 
Secretaria de Estado da Cultura e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, inaugura na terça-feira. 1° 
de abril, às 19ht a exposição O Sonho e a Ruína - São Miguel das Missões. A mostra apresenta 50 painéis 
com fotografias de Luiz Carlos Felizardo e textos de Armindo Trevisan, Tabajara Ruas, Paula Ramos, 
Briane e Paulo Bicca abordando as relações entre o patrimônio histórico e cultural de São Miguel Arcanjo 
e sua representação na obra do fotógrafo porto-alegrense. O projeto foi um dos 12 selecionados 
nacionalmente pelo Edital Arte e Patrimônio 2007 do Ministério da Cultura - MinC, que celebrou os 70 
anos do IPHAN. A iniciativa contou ainda com apoio do Paço Imperial e patrocínio da Petrobras.

A mostra fica em cartaz até 27 de abril nas Galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira. segundo 
pavimento do MARGS. Visitação de terças a domingos, das 10h às 19h, com entrada franca. Mais 
informações no site www.margs.rs.gov.br.

A mostra
Pedras, formas, raízes, o espaço geográfico e a arquitetura da região das ruínas de São Miguel Arcanjo, 

no noroeste do Rio Grande do Sul, são as personagens apresentadas nos 40 grandes painéis fotográficos em 
preto-e-branco da mostra O Sonho e a Ruína - São Miguel das Missões, do fotógrafo gaúcho Luiz Carlos 
Felizardo. Para realização das imagens foram utilizadas câmeras de grande formato, equipamento capaz de 
preservar, mesmo em grandes ampliações, uma extensa gama tonal e enorme riqueza de detalhes.

O local que abrigou religiosos vindos à região com o objetivo de catequizar os índios guaranis entre os 
séculos 17 e 18 é tema do trabalho de Felizardo desde 1973. O artista continuou fotografando a região até o ano 
de 2007, período no qual o projeto foi selecionado pelo Edital Arte e Patrimônio do MinC/IPHAN. O interesse do 
fotógrafo pela região remonta à história de sua família, com a descoberta de uma carta que o militar Luis Carlos 
Prestes havia enviado em 1924 ao pai do fotógrafo, seu primo-irmão, na passagem pela região pouco antes do 
início da Coluna Prestes. Por seu valor histórico-afetivo, a correspondência integra a exposição assim como 
fotografias das ruínas produzidas por autores desconhecidos na década de 20 e coletadas pelo próprio pai de 
Felizardo, engenheiro que na época trabalhava no local.

Além dos painéis fotográficos, a mostra é composta por outros 10 painéis informativos com textos críticos 
sobre a arquitetura, o urbanismo, a estatuária e as experiências em torno da região missioneira - nas falas do 
professor aposentado de Arquitetura da UnB (atualmente lecionando na PUC-RS), Paulo Bicca, da ex- 
coordenadora de Cultura da Unesco e hoje coordenadora do Projeto Monumenta Porto Alegre, Briane Bicca, do 
escritor e crítico de arte Armindo Trevisan e do cineasta e escritor Tabajara Ruas - e também sobre a produção 
artística de Felizardo e o significado de sua fotografia na abordagem do patrimônio histórico, na opinião da 
jornalista e crítica de arte Paula Ramos.

O artista
Nascido em Porto Alegre em 1949, Felizardo cursou arquitetura na UFRGS de 1968 a 1972, ano em que 

passou a se dedicar à carreira de fotógrafo, destacando-se nas áreas da foto de paisagem e arquitetura. Ainda 
na faculdade, desenvolveu pesquisa sobre a Arquitetura Histórica das Missões e, desde então, a produção sobre 
as ruínas de São Miguel ocupa lugar de destaque em sua obra, chegando a participar do projeto Missões 300 
anos (1987). Felizardo trabalhou ainda em Prescott, Estados Unidos (1984-1985) sob a supervisão do fotógrafo 
Frederick Sommer, como bolsista da Fulbright Comission, tendo recebido também a Bolsa Vitae de 
Artes/Fotografia (1990). A obra do artista já foi apresentada em individuais e coletivas no MARGS, no Museu da 
Imagem e do Som, no MASP e no Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre outros espaços. Felizardo 
também expôs na Argentina, Uruguai, Cuba, Colômbia, Espanha, Alemanha e publicou os livros Theatro São 
Pedro (1983), e Luiz Carlos Felizardo - Coleção Senac de Fotografia volume 3 (2004).

Sobre o Edital Arte e Patrimônio
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Lançado em 2007 com o objetivo de criar uma linha de financiamento para projetos que estabelecessem 
diálogos entre as artes visuais contemporâneas e o patrimônio artístico e histórico brasileiro, o Edital celebrou em 
2007 os 70 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. A comissão julgadora, formada 
por Afonso Luz, Carlos Zílio, Cristiana Tejo, Fernanda Barbará, Lauro Cavalcanti, Lorenzo Mammi e Marisa 
Morkarzel, selecionou 12 propostas. Dez projetos receberam um valor de incentivo de até 100 mil reais cada para 
a realização de exposições ao longo de 2008. Para a categoria exposição de leitura histórica houve um empate: 
foram escolhidos dois projetos - O sagrado coração, missão de São Miguel Arcanjo (Rio de Janeiro) e Arte 
brasileira no acervo do MAC-USP (São Paulo) - que dividiram prêmio de até 400 mil reais. Entre os projetos 
selecionados, o parque das ruínas de São Miguel das Missões, no RS, foi escolhido por três artistas - Carlos 
Vergara, Luiz Carlos Felizardo e João Eduardo Loureiro - como o tema de seus trabalhos. Mais informações 
sobre o Edital no site www.artepatrimonio.org.br..

O fotógrafo Luiz Carlos Felizardo está disponível para entrevistas. Agendamento junto ao Núcleo 
de Comunicação do MARGS ou com a Z.YDê Assessoria 
denisealmeida@terra.com.br - 51 3061 2230 / 9152 5951. Imagens em alta resolução estão disponíveis 
para download na seção imprensa>imagens do site www.margs.rs.gov.br.

Informações sobre o Edital Arte & Patrimônio com Paula Catunda, da RPM Comunicação - 
www.rpmcom.com.br - paulacatunda@rpmcom.com.br - 21 3478 7414 / 8272-2337 / 8795 6583

Denise Rocha Almeida

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br
www.margs.rs.gov.br
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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<documentacao@margs.rs.gov.br>
quinta-feira, 10 de abril de 2008 17:05 . „ .
15 de abril, 17h: Mesa-redonda debate relações entre arte e patrimomo

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

-

do Rio Grande do Sul Ado MalagoUMuseu de Arte

15 DE ABRIL, 17h: MESA-REDONDA DEBATE 
RELAÇÕES ENTRE ARTE E PATRIMÔNIO

O MARGS em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a 
Secretaria de Estado da Cultura e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta, naterça- 
feira 15 de abril, às 17h, mesa-redonda com o tema As Relações entre a Arte e o Patrimonl 
Arquitetônico na exposição O Sonho e a Ruína - São Miguel das Missões. O evento contarai comia 
presença do autor dos painéis fotográficos e curador da mostra, Luiz Carlos Felizardo, e também do
responsáveis pelos textos informativos que complementam o projeto - o Prof®*^dora^ cíttura 
Arquitetura da UnB (atualmente lecionando na PUC-RS), Paulo Bicca, a ex-coordenadora de Culturada^nesco (boje coordenando o Projeto Mor—^m),

Auditório do Museu, terá apresentações individuais dos
. A entrada é franca.

preto-e-branco do gaúcho

de arte Armindo Trevisan, o cineasta e 
Ramos. O encontro, que será realizado 
participantes seguidas pela participação do público através de perguntas

no

c.rFí.". ”” ja."*’sss ™ =,T
visitas — pe.ob.^oà m=ímgo £24 an^ que ^ textos crffic ^

outros fotógrafos e documentos. Em sua contribuição, os arquitetos Briane e Paulo Bicca abordam e temente* 
de arauitetura e urbanismo da redução jesuítica de São Miguel. Armindo Trevisan, autor de vanos trabalhos 
sobm è^atSária mSeira anaHsa os traços do barroco hispano-guarani. A exposição inclui ainda
excertosT^TlâtaJiia Ruas sobre a experiência das Missões Jesuíticas - publicado no livro 
excerros ao re.diu u j aná)ise de Paula Ramos a respeito da importância e

em

Patrimônio Mundial no Brasil, da Unesco -. . . ^rimftnin
significado da fotografia de Luiz Carlos Felizardo, em especial sua abordagem do patnmon o .

O projeto da exposição, criado por Felizardo e apresentado pela Lahtu Sen:s“ Ad^ To
foi um dos 12 selecionados pelo Edital Arte e Patrimônio 2007. Promovido pelo Ministeno da Cultura e o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, com apoio do Paço Imperial e Patro^'° 
Petrobrás o edital disponibilizou uma linha de financiamento para iniciativas que estabeiecessem dmlogos 
entre as artes visuais contemporâneas e o patrimônio artístico e histonco brasileiro. Mais informações no site
www.artepatrimonio.org.br.

Visitação: até 27 de abril nas
MARGS. De terças a domingos, das 10h às 19h, com 
site www.margs. rs. gov.br.

e a

fiaiprias Iberê Camarão e Oscar Boeira, segundo pavimento do
entrada franca. Mais informações no

para download na seção imprensa>imagens do site www.margs.rs.gov.b .

Comunicação MARGS 
Praça da Alfândega s/n°, Centro
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Luiz Carlos 

Felizardo 

abre mostra 

no Margs

ZERO HORA.COm
“1w

Confira outras 
fotos da

o exposição
o “O Sonho e a

WÊ& Ruína” em
5 www^erohora. 

com/estikxtevida

m

m

Exposição que será inaugu- porta principal. Havia uma luz de fi- 
rada hoje no Margs, na Capital, nal de tarde. 0 sol batia de frente. Me 
persegue, na forma, a elegância, apaixonei pelo lugar.
No conteúdo, a força mítica. 0 que Felizardo percebeu ali foi

0 Sonho e a Ruína reúne 38 aquilo que a crítica de arte Paula Ra-
identifíca como a necessidadefotos em preto-e-branco, reali- mos 

zadas por Luiz Carlos Felizardo nacional de construir mitos de origem.
ruínas de São Miguel das No texto do catálogo, ela anota: “Neste 

Missões, no noroeste do Estado, ambiente, nós, brasileiros, desacostu
mados que somos a conviver com ru- 

s imagens foram çap- ínas, sentimo-nos como se fosse pos
tadas em diferentes vi- sível tocar no passado”. Paula divide 
sitas, entre 1973 e 2007. com o próprio Felizardo a curadoria 
Conta Felizardo que, na da mostra. Ela enfatiza a predsão nos 
primeira vez, a motiva- enquadramentos das imagens.

0 porto-alegrense Felizardo, 59

nas

A Fotos de Luiz 
Carlos Felizardo 
retratam as 
missões 
jesurticas 
de São Miguel. 

1 A exposição 
| tem abertura 
I prevista para 
I as 19h de hoje

ção maior era conferir 
aquilo que ele havia lido em uma car- anos, é um dos mais importantes fotó- 
ta de Luiz Carlos Prestes. 0 líder co- grafos em atividade no Estado. Ele usa 
munista era primo-irmão de seu pai negativos de grande formato, que per- 
e, durante anos, enviou mais de cem mitem um foco muito exato e revelam 
cartas a ele. Em uma delas, reprodu- na minúcia os menores detalhes, 
zida em fac-símile no Margs, Prestes A mostra 0 Sonho e a Ruína será 
fala do impacto provocado pelas ruí- apresentada em abril no Paço Impe- 
nas de São Miguel Arcanjo. rial, no Rio. No Margs (Praça da Al-

Para Felizardo, esse abalo veio em fândega, s/n°, fone 3227-2311), fica até
27 de abril, de terças a domingos, dassua segunda visita, em 1975:

- Entrei pelos fundos, e não pela lOh às 19h. A entrada é franca.
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Assunto:

Missões: tema no Margs
Ui.

DIVULGAÇÃO/CP O Margs (Praça da Al
fândega, s/n°) inaugura 
hoje, às 19h, a mostra “O 
Sonho e a Ruína - São 
Miguel das Missões”, que 
reúne 50 painéis com fo
tografias de Luiz Carlos 
Felizardo e textos de Ar- 
mindo Trevisan, Tabajara 
Ruas, Paula Ramos, 
Braine e Paulo Bicca. A 
intenção é abordar as re- 
lações entre o patrimônio 

f histórico e cultural de 
$ São Miguel Arcanjo e sua 
Sg representação na obra do 

fotógrafo porto-alegrense. 
gpP O projeto foi um dos 12 

selecionados nacional
mente pelo edital Arte e 

Patrimônio 2007, do MinC. Pedras, formas, raízes, o espaço geográfico e a 
arquitetura da região das Ruínas de São Miguel Arcanjo, no Noroeste do Es
tado, são destaque na exposição. A visitação poderá ser feita até o próximo 
dia 27, nas galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, de terças-feiras a domin
gos, das lOh às 19h, com entrada franca.

t I

Exposição traz 50 painéis com fotografias e textos
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EXPOSIÇÃO
São Miguel das 

Missões no Margs.
^ Museu de Arte do RS inaugura 
W hoje, às 19h, a exposição “O 
Sonho e a Ruína - São Miguel das 
Missões”. A mostra, em cartaz até 
27 de abril nas Galerias Iberê Ca
margo e Oscar Boeira, apresenta 50 lo Edital Arte e Patrimônio 2007 do 
painéis com fotografias de Luiz Ministério da Cultura, que celebrou 
Carlos Felizardo e textos de Armin- os 70 anos do Instituto do Patrimô- 
do Trevisan, Tabajara Ruas, Paula nio Histórico e Artístico Nacional. 
Ramos, Briane e Paulo Bicca.

Eles abordam as relações entre o
patrimônio histórico e cultural de 0 que; ExposiçSo „0 Sonho e a Ruilla„ 
São Miguel Arcanjo e sua represen- Quando: Abertura hoje, às 19h. Visitação 
tação na obra do fotógrafo por- 
to-alegrense. O projeto foi um dos 
12 selecionados nacionalmente pe-

de terças a domingos, das lOh às 19h 
Onde: Margs (Praça da Alfândega, sn-) 
Quanto: Entrada gratuita ■189



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
C^fUtaXcr

o \
(^Lu^.. ê?. .Or<oX^":Íí2^ '

Jornal:

Data: .. 

Página: 

Assunto:

Ruínas de São 

Miguel em fotos
A mostra “0 Sonho e a Ruína 

- São Miguel das Missões”, em 
cartaz nas galerias Iberê Camar
go e Oscar Boeira, do Margs (Pra
ça da Alfândega, s/nQ), segue até 
o próximo dia 27. São 50 painéis 

fotografias de Luiz Carlos 
Felizardo e textos de Armindo 
Trevisan, Tabajara Ruas, Paula 
Ramos, Briane e Paulo Bica. Eles 
abordam as relações entre o pa
trimônio histórico e cultural de 
São Miguel Arcanjo e sua repre
sentação na obra do fotógrafo 
porto-alegrense.

Pedras, formas, raízes, o es
paço geográfico e a arquitetura 
da região das Ruínas de São Mi
guel Arcanjo no Noroeste do Es
tado, são as personagens apre
sentadas nos painéis em preto-e- 
branco. Para a realização das 
imagens foram utilizadas câme
ras de grande formato, equipa
mento capaz de preservar, mes
mo em grandes ampliações, uma 
extensa gama tonal e enorme ri
queza de detalhes. O local que 
abrigou os religiosos vindos à re
gião com o objetivo de catequizar 
os índios guaranis foi fotografado 
em 2007. Visitação de terças a 
domingos, das lOh às 19h.

com
#

Obra do artista em exposição


