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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

2 de junho, 19h: Abertura de
A Primeira Missa no Brasil - O renascimento de uma pintura

O MARGS, em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura e o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, traz pela primeira vez ao RS uma obra fundamental da pintura histórica 
brasileira do século XIX: trata-se do quadro Primeira Missa no Brasil, de 1860, executado pelo 
artista catarinense Victor Meirelles (1832-1903) e pertencente ao Acervo do Museu Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro - MNBA. A tela integra a mostra A Primeira Missa no Brasil - O 
renascimento de uma pintura que abre na segunda-feira, dia 2 de junho, às 19h, nas Pinacotecas 
do MARGS, em vernissage para convidados. A exposição, que já foi vista no Museu Oscar 
Niemayer, em Curitiba, e no Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis, tem a curadoria 
de Pedro Xexéo e Andréa Pedreira, e apresenta ainda 11 esboços de Meirelles sobre seções e 
personagens da obra, além de documentos históricos, painéis fotográficos e um vídeo que 
apresenta o processo de restauração ao qual o quadro foi submetido entre 2006 e 2007.

A programação paralela da exposição inclui ainda duas mostras de Acervo, ciclo de 
palestras, visitas orientadas e roteiro gastronômico desenvolvido especialmente para o período. 
Informações no site www.margs.rs.gov.br ou junto ao Núcleo de Extensão pelo fone 51 3227 
2311 ou e-mail extensao@margs.rs.gov.br.

A Primeira Missa no Brasil - O renascimento de uma pintura pode ser visitada de 3 de 
junho a 27 de julho, de terças a domingos das 10h às 19h, com ingresso solidário: doação de
uma peça de roupa ou guilo de alimento não perecível para a Campanha do Agasalho 2008.

A exposição
A Primeira Missa no Brasil - O renascimento de uma pintura é dividida em três segmentos, tendo como 

núcleo central a exibição do quadro de Victor Meirelles - que de acordo com a museografia pensada para a mostra 
vai ficar ao fundo das Pinacotecas do MARGS, simulando a estética de uma Catedral. O módulo Histórico traz 
uma fotografia do artista, uma litografia e 11 desenhos que serviram como estudos para o quadro, além de seis 
documentos que tratam da biografia de Meirelles e das sucessivas restaurações da obra. O núcleo Restauração 
apresenta 11 painéis fotográficos que documentam o mais recente processo de restauro de Primeira Missa no 
Brasil, concluído em 2007, acompanhados de um texto da restauradora responsável, Andréa Pedreira. 
Completando o registro, o módulo Vídeo traz ao público um DVD com apresentação de algumas etapas do 
trabalho de recuperação da pintura.

Para o museólogo Pedro Xexéo, um dos curadores da exposição, a recuperação da pintura permite a 
oportunidade de conhecer uma obra que ajudou a formar o imaginário dos brasileiros sobre a História nacional. “É 
uma pintura icônica. Assim como ocorreu com muita gente, conheci a imagem da Primeira Missa no Brasil em um 
livro de História”, relata. E completa: “Victor Meirelles, assim como seu contemporâneo Pedro Américo, 
transcendeu a profissão de artista plástico. Em um Brasil continental e com uma grande taxa de analfabetismo, ele 
se tornou uma figura reconhecida publicamente, de norte a sul, assim como ocorreu com Portinari e Di Cavalcanti 
no século XX.”

O guadro
Reproduzida em livros, cadernos escolares, cédulas de dinheiro, selos e estampas, Primeira Missa no 

Brasil é a tela mais conhecida de Victor Meirelles. A pintura foi realizada na França, onde o artista estudava com 
Léon Cogniet na Escola Superior de Belas Artes de Paris e trabalhava sob orientação de Andréa Gastaldi. O óleo 
sobre tela foi a primeira obra de um brasileiro aceita em um Salão Francês, em 1861. A concepção do quadro 
iniciou em 1859, quando Victor recebeu uma correspondência de Manuel de Araújo Porto Alegre - pintor e 
professor gaúcho que terá seu trabalho exposto no MARGS na programação paralela da mostra (confira no site 
www.marqs.rs.qov.br). Na carta, ele solicitava que, para o próximo projeto, o aluno estudasse temas ligados ao 
sentimento de brasilidade e lesse a carta escrita em 1500 por Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal - que 
na época podia ser consultada na biblioteca francesa de Santa Genoveva. O resultado foi uma obra que congrega 
uma gama de preceitos acadêmicos, unindo fato histórico com figuras humanas e paisagem, impregnado de cores 
e formas épicas. No momento em que o quadro passa a circular no meio artístico, a temática indianista afirma-se 
na literatura romântica e nas artes plásticas brasileiras.

http://www.margs.rs.gov.br
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A execução de Primeira Missa no Brasil foi o último projeto desenvolvido por Victor Meirelles na Europa. 
Ao retornar ao Brasil em meados de 1861, recebe muitas homenagens pela façanha em território francês, sendo 
condecorado como Cavaleiro da Ordem da Rosa por Dom Pedro II. A obra fica aberta à visitação na Exposição 
Geral de Belas Artes de 1862, na Academia Imperial. Catorze anos depois, representa o Brasil na Exposição 
Universal da Filadélfia, em 1876. Nos mais de cem anos seguintes, o quadro não saiu do Rio de Janeiro, onde 
primeiro fez parte do Acervo da Escola Nacional de Belas Artes - que substitui a Academia Imperial - e em 1937 
foi transferido para a Coleção do Museu Nacional de Belas Artes - MNBA.

Dotado de grandes dimensões - 2,70 x 3,57 metros sem o conjunto das molduras - o quadro montado 
chega a atingir 3,35 metros de altura por 4,22 de comprimento. Para entrada no MARGS, em um vão de apenas 
2,90m da porta central, as folhas de madeira das portas tiveram que ser deslocadas e a caixa da obra aberta em 
plena Praça da Alfândega, onde está localizado o Museu. A operação durou mais de uma hora e foi organizada 
pelos técnicos do MARGS e do MNBA, sob forte esquema de segurança previsto no local.

A restauração
O último restauro realizado em Primeira Missa no Brasil é o quarto processo do gênero sofrido pela obra. 

Por conta das duas grandes viagens que realizou - da França para o Brasil e daqui para os EUA -, a pintura teve 
que passar por sua primeira restauração já em 1878. Um documento assinado por Victor Meirelles e pelo 
restaurador Vasco José da Costa e Silva mostra que, no retorno da exposição americana, um terço do quadro 
estava danificado: tinha um furo no centro, a pintura estava mofada e a tela enfraquecida. Havia entrado água no 
porão do navio onde ela viajava enrolada. Mais a frente, em 1921, por ocasião da Exposição Universal 
(comemorativa ao centenário da Independência), uma comissão avaliou o estado da obra que seria destaque no 
Rio de Janeiro, decidindo por uma completa reentelação devido às péssimas condições do quadro.

Quarenta anos depois, em 1969, o professor Edson Motta fez um novo restauro e somente no ano 2000 a 
tela foi retirada do circuito expositivo do MNBA, por conta do estado frágil em que se encontrava depois de uma 
viagem. Em 2006, a obra - cujo valor estimado é de 3 milhões de dólares - foi restaurada com o patrocínio do 
BNDES e apoio do Ministério da Cultura via projeto aprovado no valor de R$ 200 mil.

Para o processo de restauro, a equipe do MNBA contou com o apoio do Laboratório de Instrumentação 
Nuclear da COPPE/ UFRJ, que identificou a paleta usada pelo pintor através da fluorescência de raios X e 
registrou a alteração das dimensões da obra e os danos de suporte através da radiografia digital. Além dos 
exames, e antes de qualquer intervenção, a tela foi dividida em 108 quadrantes para facilitar a localização dos 
dados. As fotos foram feitas com luz natural, tangencial, ultravioleta e infravermelho. Os exames prévios 
permitiram o mapeamento dos rasgos, perdas de suporte, enxertos, perdas de pintura, extensão dos 
emassamentos e repinturas. O trabalho foi concluído em julho de 2007.

O Artista
Pintor, desenhista e professor, Victor Meirelles de Lima nasceu em Nossa Senhora do Desterro, atual 

Florianópolis, em 1832. Começou sua trajetória precocemente, realizando desenhos das paisagens da cidade. 
Freqüentou a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e aos vinte anos, conquistou o Prêmio 
Especial de Viagem à Europa. Viveu cerca de oito anos entre a Itália e a França, de 1853 a 1861, onde estudou 
com Tommaso Minardi, Nicola Consoni, e na Escola Superior de Belas Artes de Paris, com Leon Cogniet e 
Andréa Gastaldi. Durante o período na capital francesa, Meirelles trocou correspondências com seu mentor, 
Manuel de Araújo Porto Alegre, que o incentivou em diversos projetos. De volta ao Brasil, tornou-se professor de 
pintura histórica na Academia Imperial de Belas Artes. Autor de quadros históricos, retratos e panoramas, Victor 
Meirelles deixou um extraordinário acervo, minuciosos esboços, estudos em papel e óleos sobre tela. Precursor 
na utilização da arte como fator educativo, saudado pelo Império, pela crítica conservadora, e negado pelos 
adeptos da arte moderna, o artista teve seu trabalho marcado por não ter assimilado as novas tendências do 
século XIX, progredindo no academicismo da Missão Francesa e fugindo das regras convencionais para construir 
suas próprias normas, regadas de sentimento e poesia. Abandonado e discriminado pelos republicanos, o autor 
de obras importantes como Batalha de Riachuelo, Moema e Batalha dos Guarapes faleceu no Rio de Janeiro em 
22 de fevereiro de 1903.

Sobre o MNBA
Com uma coleção de cerca de 16 mil peças, o Museu Nacional de Belas Artes apresenta-se como o 

principal museu de arte brasileira no que diz respeito à produção do século XIX. O Acervo teve origem no conjunto 
de obras de arte trazido por D. João VI de Portugal, em 1808, ampliado alguns anos mais tarde com a coleção 
reunida por Joachim Lebreton, que chefiou a chamada Missão Artística Francesa. Este núcleo original foi 
enriquecido com importantes incorporações ao longo do século XIX e início do século XX. De Victor Meirelles, o 
Museu possui hoje cerca de mil obras. Mais informações sobre o Museu no site http://www.mnba.qov.br/.

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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"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
para- <documentacao@margs.rs.gov.br>

S—— A Primeira Missa no Brasi, - O Renascimento de 

uma Pintura

De:

do Ri© Grande ao Sul Ado MalagoMMuseu oe Arte

gtiuiHaHAs naralelas da mostra APrimejra Missa no Brasil-_Q Renascimentode uma
Pintura

a Secretaria de Estado daO MARGS, em conjunto com o Governo do Estado e .. n
Cultura, anuncia as atividades paralelas finais da exposição í Pnnre/ra Missa no Brasil - O 
renascimento de uma pintura - em cartaz nas Pinacotecas do Museu ate 27 de julho.

No sábado dia 12, às 17h, inaugura a mostra A Primeira Missa Digital, de Ganba no 
Café do MARGS. A exposição apresenta imagens de trechos da obra clássica de Victor 
Meirelles, alterados digitalmente por meio de efeitos que referenciam outros estilos e

tecnicas^artistmaSra ^ ^ ^ m 0 crítico de arte Armindo Trevisan e o coord®na^ d°
Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS, José Luiz do Amaral, realizam * quarta e 
última palestra do Ciclo Arte, História e Nacionalidade no Brasil Imperial. No evento, eles 
vão abordar a relação da tela Primeira Missa com os padrões esteticos do século XIX
obras de Manuel de Araújo Porto Alegre e Glauco Rodrigues, em cartaz no Muse^.

Café do MARGS oferecem um roteiro gastronômico
mistura de sabores da culinária

e as

Até o dia 27. o Bistrô e o 
diferenciado, com almoço, torta e café inspirados na
portuguesa e^bra^deiraj^ica^o^penodo do |ança ajnda este ês 0 catálogo de A

Primeira Missa no Brasil- O Renascimento de uma Pintura e oferece, até o encerramento da 
exposição, descontos especiais em publicações que tratam da produção artística do período 
em que foi produzida a tela.

Café do12 de julho. 17h: Abertura da exposição A Primeira Missa Digital, de Gariba^ 

MARGSÀ exposição apresenta os frutos de um processo de alteração digital produzido por Jorge 
“Gariba” Batista, especialista em tratamento de imagens, sobre fotografia da pintura Pnmeira Missa 
no Brasil de Victor Meirelles. As intervenções foram realizadas por meio da aplicaçao de efeitos 

remetem a outros estilos que não o neoclássico, característico do pintor catarinense e a 
técnicas e linguagens artísticas diversas. Os trabalhos tomam como base partes da pintura, 
estabelecendo um diálogo inusitado com a mística que a Pnmeira Missa adquiriu por conta de sua 
força representativa no imaginário nacional.
Visitação: até 27 de julho, de terça a domingo, das 10h às 19h.
Informações: (51) 3227-3712 ou cafe@margs.rs.gov.br

alestra do Ciclo Arte, História e Nacionalidade no Brasil Imperial -

que

15 de julho, 18h: Última
Auditóno d°,^R^eSaúe Armind0 Trevisan e o coordenador do Núcleo de Documentação e 

relacionada à tela e que estão com obras em cartaz no MARGS, em programaçao paralela a

10/7/2008
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exposição A Primeira Missa no Brasil - O Renasc,mento de uma Pintura. Na pa estra ya. ser 
abordado o período em que foi pintada a tela Primeira Missa, dando conta das suas inf,uenc,as 
neoclássicas e situando a pintura histórica dentro dos padrões esteticos da segunda metade do 
século XIX O encontro terá ainda uma reflexão sobre o que Victor Meirelles trouxe de onginalidad

it
exterior, teve passagem pela vida acadêmica na Suíça, México, França, Espanha e Portugal.

Ingresso solidário: doação de uma peça de roupa ou quilo de alimento não perecível para a 

Campanha do Agasalho 2008.
Informações: Núcleo 51 3227 2311, e-mailMARGS, fonede Extensão do

Até 97/07 - Roteiro Gastronômico e Promoções especiais __ . . ... _
Loja do MARGS - Ainda este mês, será lançado o catálogo da mostra A Primeira Missa 

O Renascimento de uma Pintura, publicado em parceria com o Museu Oscar Niemayer 
exposição esteve exposta entre agosto e outubro de 2007. A Loja também oferece 

diversas publicações sobre arte religiosa, colonial e historia da arte dos

no

Brasil - 
onde a
desconto de 10% em 
séculos XVIII e XIX. Aberta de terças a domingos, das 10h às 19h.

Café do MARGS - Durante o período da mostra, o Café vai oferecer em seu cardapio a 
torta Victor Meirelles, com castanhas, ovos peneirados e creme de maisena, e o Café ao Porto, que 
tem como ingredientes café expresso, vinho do porto, chantilly e canela. Aberto de terças a
domingos das 10h às 19h. , , .

Bistrô do MARGS - A dica da chef Aninha Comas e provar a mescla das culmarias
portuguesa e brasileira: bolinho de bacalhau, filé Victor Meirelles - com base de came vermelha ao 
molho qruvère e batatas suíças -, salada de pimentões marinados com rúcula e, de sobremesa, um 
típico mousse de maracujá. Aberto de segunda a sexta das 11h às 21h; sábados, domingos e 
feriados das 11 h às 19h.

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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SEDAC | APOIADORES | COMO CHEGAR 1 CONTAT
BUSCA

:= iO UPM&

História eSSaffio ocorre no d,a ,5

de julho _________________—

DE 15 DE JULHO DE 2008 A 15 DE JULHO DE 2008 
Auditório

coordenador do Núcleo de Documentação eO crítico de arte Armindo Trevisan e o . .
Pesquisa José Luiz do Amaral encerram nesta terça-feira, 15 de julho, as 18h,
Ciclo Arte História e Nacionalidade no Brasil Imperial, que integra a programaçao 
paralela da exposição A Primeira Missa no Brasil - 0 Renascimento de uma 
Pintura, em cartaz até 27 de julho nas Pinacotecas do MARGS. Ho quarto e utt 

palestrantes vão debater as relações entre a pintura de
e Glaucoencontro do evento, os

VictorMeirellese as trajetórias de Manuel de Araújo Porto Alegre _
Rodrigues, artistas cuja trajetória está relacionada à tela e que estão com obras em

cartaz no MARGS.

tela Primeira Missa,Na palestra, vai ser abordado o período em que foi pintada a __
dando conta das suas influências neoclássicas e situando a pintura histonca dentr 
dos padrões estéticos da segunda metade do século XIX. O encontro tera ainda uma 
reflexão sobre o que Victor Meirelles trouxe de originalidade para a produção 
artística brasileira da época. O convidado Armindo Trevisan e escritor, poeta, 
filósofo e professor. Autor de mais de 15 livros, além de ter ensaios publicados no 

passagem pela vida acadêmica na Suíça, México, França,

Notícias
Concursos
Links

Bistrô 
Café 

* Loja 
Papel de Parede

Brasil e no exterior, teve 
Espanha e Portugal.

O Ciclo Arte, História e Nacionalidade no Brasil Imperial já contou com a presença 
dos curadores Pedro Xexéo e Andréa Pedreira, a historiadora Mana Lucia Bastos 
Kern e o professor da Unicamp e articulista da Folha Jorge Coli. As palestras tem 
vagas limitadas, que serão preenchidas por ordem de chegada. O ingresso e

quilo de alimento não perecível para a Campanhasolidário: uma peça de roupa ou 
do Agasalho 2008.
Informações: Núcleo de Extensão do MARGS, fone 51 3227 2311, e-mail

extensão© mares. rs. go v. br.

14/7/2008seminarios_aberta.php?par_id 74http://www.margs.rs.gov.br/acontece

http://www.margs.rs.gov.br/acontece


Jorge Coli é professor titular em História da Arte e da Cultura, no 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Formou- 

se em História da Arte e Arqueologia (graduação e mestrado) e 

em História do Cinema (graduação) na Universidade de Provença 

(Aix-Marseille I, França), doutorado em Estética pela USP, livre- 

docência e titulação em História da Arte e da Cultura pela 

Unicamp. Ensinou na Universidade da Provença, Toulouse-Le 

Mirail, e Paul Valéry, de Montpellier na França. Foi professor 

convidado nas Universidades de Paris I (Panthéon-Sorbonne - 

França), Osaka (Japão) e Princeton (EUA). Foi Visiting Scholar 

da New York University (EUA). Foi colaborador regular do
r

jornal francês Le Monde. E autor de “Musica Final” (Unicamp), 

“A paixão segundo a ópera” (Perspectiva) e “Ponto de fuga” 

(Perspectiva), entre outros. Traduziu para o francês Os sertões, de 

Euclides da Cunha (Métailié) e Memórias do Cárcere, de 

Graciliano Ramos (Gallimard). Em 2003 recebeu o Prêmio 

Gonzaga Duque de Melhor Crítico de Arte conferido pela ABCA 

(Associação Brasileira de Críticos de Arte). Foi Secretário da 

Cultura de Campinas (SP), na gestão de Antonio da Costa Santos. 

Jorge Coli assina a coluna Ponto de Fuga, publicada aos 

domingos no caderno Mais! da Folha de São Paulo.
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"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<documentacao@ margs.rs.gov.br> 
quinta-feira, 12 de junho de 2008 17:19
CICLO DE PALESTRAS ARTE, HISTÓRIA E NACIONALIDADE NO BRASIL IMPERIAL

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

•-!
9 t

%| I
M A ,R C S mm

Museu de Arte do ft. t o Grande do Sul Ado Malagolt

Dia 19,18h: SEGUNDA PALESTRA DO CICLO ARTE, HISTÓRIA E NACIONALIDADE NO
BRASIL IMPERIAL

O MARGS, em conjunto com o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da 
Cultura dão continuidade ao ciclo de palestras Arte, História e Nacionalidade no Brasil 
Imperial, que integra a programação paralela da mostra A Primeira Missa no Brasil - O 
renascimento de uma pintura - em cartaz nas Pinacotecas do Museu até 27 de julho. O 
segundo encontro do ciclo ocorre no dia 19. quinta-feira,às 18h, no Auditório do MARGS, 

palestra da historiadora Maria Lucia Bastos Kem. As vagas são limitadas e o ingresso é 
simbólico: a doação de uma peça de roupa ou quilo de alimento não perecível para a 
Campanha do Agasalho 2008. Informações no site ou junto ao Núcleo
de Extensão do MARGS, fone 51 3227 2311, e-mail . Confira

com

abaixo a programação completa.

19/Q6, quinta-feira, 18h - A historiadora Maria Lúcia Bastos Kem, professora da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS -, aborda a pintura e a construção da 
nacionalidade nas Américas. Maria Lúcia, que é Doutora em História da Arte pela Université de 
Paris I (Pantheon-Sorbonne) e Pós-Doutora pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, já 
pesquisou temas relacionados ao campo da arquitetura, modernidade, história cultural e imagens.

03/07L quinta-feira, 18h - O professor titular em História da Arte e da Cultura no Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas - Unicamp, Jorge Coli, fala sobre a 
obra de Victor Meirelles e a tensão entre História e História da Arte. Coli assina a coluna Ponto de 
Fuga, publicada no caderno Mais! da Folha de São Paulo. É graduado em História da Arte, 
Arqueologia e História do cinema pela Universidade de Provença (Aix-Marseilie I, França) e Doutor 

Estética pela Universidade de São Paulo - USP. Foi professor convidado nas Universidades de 
Paris I (Panthéon-Sorbonne - França), Osaka (Japão) e Princeton (EUA). Atuou como colaborador 
do jornal francês Le Monde. Em 2003 recebeu o Prêmio Gonzaga Duque de Melhor Crítico de Arte 
conferido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte - ABCA.

15 de julho, terça-feira, 18h - O crítico de arte Armindo Trevisan e o coordenador do 
Núcleo de Documentação e Pesquisa José Luiz do Amaral abordam as trajetórias de Victor 
Meirelles, Araújo Porto Alegre e Glauco Rodrigues. Mesclando história, análise, crítica de arte e 
reflexão em torno de Primeira Missa no Brasil os palestrantes vão realizar uma conversa informal 
que apontará a vida e obra dos três artistas cujos trabalhos estarão em cartaz no MARGS. O 
convidado Armindo Trevisan é escritor, poeta, filósofo e professor. Autor de mais de 15 livros, além 
de ter ensaios publicados no Brasil e no exterior, teve passagem pela vida acadêmica na Suíça, 
México, França, Espanha e Portugal.
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3 de julho, 18h: Ciclo Arte, História e Nacionalidade no Brasil Imperial apresenta palestra do 
professor Jorge Coli

De:
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Enviada em: 
Assunto:

Mus-eu de Arte do Rio Grande da Sul Ado MaiagoM

3 DE JULHO. 18H: CICLO ARTE. HISTÓRIA E NACIONALIDADE NO BRASIL IMPERIAL APRESENTA
PALESTRA DO PROFESSOR JORGE COLI

O MARGS, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, promove nesta quinta-feira, dia 3 de julho, às 18h. o terceiro encontro do ciclo Arte, História e 
Nacionalidade no Brasil Imperial. Firmando o compromisso de oferecer atividades paralelas de reflexão 
sobre a programação em cartaz, o Museu traz o professor da Unicamp, Jorge Coli, colunista do jornal 
Folha de S. Paulo, para falar sobre a obra de Victor Meirelles. A palestra acontece no Auditório do 
MARGS. O ingresso é solidário: uma peça de roupa ou quilo de alimento não perecível para a Campanha 
do Agasalho 2008. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Informações: 
Núcleo de Extensão do MARGS, fone 51 3227 2311, e-mail extensao@margs.rs.gov.br.

A palestra integra a programação paralela da exposição A Primeira Missa no Brasil - O Renascimento de 
uma Pintura, que está aberta à visitação até o dia 27 de julho nas Pinacotecas do Museu. Depois das falas dos 
curadores Pedro Xexéo e Andréa Pedreira, que abordaram o processo de concretização da mostra, e da 
historiadora Maria Lúcia Bastos Kern, sobre a pintura e a construção da nacionalidade nas Américas, o MARGS 
recebe o professor titular do programa de pós-graduação em História da Arte e da Cultura do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas (Unicamp), Jorge Coli. Na palestra, vão estar em 
foco a obra do pintor catarinense Victor Meirelles e as inter-relações entre arte e história na construção da 
identidade brasileira.

Coli é autor do artigo Primeira Missa e invenção da descoberta, no qual aborda como as opções de cores, 
desenhos e geometria interna se estruturam no projeto artístico do pintor "de instaurar um momento harmônico e 
espiritual, onde se concertavam mundos opostos". Também no livro Como Estudar a Arte Brasileira do século 
XIX, o autor apresenta um estudo de importantes telas do pintor catarinense e dos seus contemporâneos Pedro 
Américo e Almeida Júnior, situando a arte brasileira do período no seu contexto histórico.

O professor graduou-se em História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Provença (França) e 
doutorou-se em Estética pela USP. Dirige, com Pedro Paulo Funari, a Revista de Arte e Arquelogia, é 
responsável pela coluna Ponto de Fuga, do caderno Mais!, da Folha de São Paulo, e atuou como colaborador do 
jornal francês Le Monde. Foi professor convidado nas Universidades de Paris I (Panthéon-Sorbonne - França), 
Osaka (Japão) e Princeton (EUA). Em 2003 recebeu o Prêmio Gonzaga Duque de Melhor Crítico de Arte 
conferido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte - ABCA. É autor de O que é arte?, Vincent Van Gogh: a 
noite estrelada e A paixão segundo a ópera, entre outros.
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DOMINGO, lu de junho de 2008 | arteagenda@correiodopovo.com.br

Margs exibe quadro histórico Brigas entre 

dois idiotas
Com a promessa de fazer rir o 

público, estréia neste domingo, 
16h, “Dois Idiotas", na Sala de 
Apresentação do Tepa (Cristóvão 
Colombo, 400), com direção de 
Zé Adão Barbosa. A peça é uma 
adaptação teatral do livro "Dois 
Idiotas Sentados Cada Qual com 
o Seu Barril”, de Ruth Rocha, e 
inspirada nas esquetes de Abbott 
& Costello, Mr. Bean, 0 Gordo e 
o Magro, Chesperito, Chaves, 
Chapolin. Os atores Jeffie Lopes 
e Vinícius Meneguzzi interpre
tam a história de dois sujeitos, 
Teimosinho e Mandão.

A Primeira Missa no Brasil’, de Vitor Meirelles, estará em mostra
erá inaugurada no Margs (Praça da Alfãn- cumentos históricos, painéis fotográficos e um ví- bição de etapas da obra de restauração da pintu-
dega, s/nü), nesta segunda-feira, dia 2, deo que apresenta o processo de restauração ao ra.
19h, a exposição “A Primeira Missa No Bra- qual o quadro foi submetido entre 2006 e 2007. "Primeira Missa no Brasil” é uma das mais 

sil - 0 Renascimento de uma Pintura”. Esta é a A mostra é dividida em três segmentos. No mó- destacadas obras de Vitor Meirelles e já foi larga- 
primeira vez que uma obra fundamental da pin- dulo Histórico estão uma fotografia de Vitor Mei- mente reproduzida em livros, cadernos escolares,
tura histórica brasileira do século XIX vem ao Es- relles, uma litografia e 11 desenhos do artista, cédulas de dinheiro, selos ou em estampas. Foi
tado. “Primeira Missa no Brasil” (1860), do catari- que serviram como estudos para o quadro, além realizada na França, durante a época em que o
nense Vitor Meirelles, pertence ao acervo do Mu- de seis documentos históricos sobre a obra e um artista estudava com Léon Cogniet na Ecole Su-
seu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Já texto do curador, Pedro Xexéo. 0 núcleo Restau- périeure des Beaux Arts, trabalhando sob orien-
foi vista no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, ração exibe 11 painéis fotográficos que documen- tação de Andréa Gastaldi. Durante a exposição, o
e no Museu de Arte de Santa Catarina, em Floria- tam o mais recente processo de restauro de “Pri- público poderá apreciar o trabalho de Manuel de
nópolis. Com curadoria de Pedro Xexéo e Andréa meira Missa no Brasil" e um texto da restaurado- Araújo Porto Alegre. A visitação no Margs vai de
Pedreira, a exposição traz 11 esboços de Meirelles ra Andréa Pedreira. Completando a exposição, o terça a domingo, das lOh às 19h. 0 ingresso é um
sobre seções e personagens da obra, além de do- núcleo Vídeo traz ao público um DVD com a exi- quilo de alimento ou uma peça de roupa.
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0 quadro que é atração principal da mostra do Margs a partir desta segundaE a primeira vez que a tela de Meirelles vem ao Estado
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A obra “A Primeira Missa no Brasil” está no MARGS. Pintada porVictor Meirelles, em 1860, 
esta e a primeira vez que ela sai do Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Uma oportunidade única para você ver ao vivo esse patrimônio da arte nacional.

IMrnrpm _ , ATÉ 27 DE JULHO. PRAÇA DA ALFÂNDEGA, S/N°, CENTRO.
INGRESSO SOLIDÁRIO: IKG DE ALIMENTO OU UMA PEÇA DE ROUPA PARA A CAMPANHA DO AGASALHO.
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MILAGRES 

ACONTECEM: 

VOCÊ VAI SAIR 

DE CASA PARA VER 

UMA MISSA.

”D

A obra “A Primeira Missa no Brasil” está no MARGS. 
Criada porVictor Meirelles, em 1860, 

esta é a primeira vez que ela chega ao Rio Grande do Sul. 
Aproveite e venha ver de perto.

Visitação de 3 de junho a 27 de julho de 2008, 
de terça a domingo, das lOh às I9h, 

na Praça da Alfândega, s/n°.
Ingresso solidário: I kg de alimento 

ou uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho.
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A obra “A Primeira Missa no Brasil” está no MARGS. Pintada porVictor Meirelles,em 1860, 
esta é a primeira vez que ela sai do Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Uma oportunidade única para você ver ao vivo esse patrimônio da arte nacional.

ATÉ 27 DE JULHO. PRAÇA DA ALFÂNDEGA, S/N°, CENTRO.
INGRESSO SOLIDÁRIO: IKG DE AUMENTO OU UMA PEÇA DE ROUPA PARA A CAMPANHA DO AGASALHO.
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