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Para entender um ícone
0 Ma/rgs promove três exposições que se completam e representam um período histórico

O vemissage desta segunda, às néis com fotos e um vídeo com um re- tória nacional, sendo reproduzida em acadêmicos, unindo fato histórico com 
/ - aPS? convidados' damos: flstro,da restauração à qual o quadro livros, cadernos escolares, cédulas de figuras humanas e paisagem, 
tta A Primeira Missa no Brasil foi submetido entre os anos de 2006 e dinheiro, selos e estampas. A pintura A grande tela é dotada de brandes

p:=sa?®IS
(1832-1903). Para dar uma no- w Salão Francês, em 1861. A con-
çao maior sobre o contexto 
da época em que o qua
dro foi produzido, se
rão inauguradas 
mais duas exposi
ções: de Manuel 
de Araújo Porto (
Alegre (foto ao | 
lado) e Glauco 
Rodrigues. O 
ingresso será 1 
kg de alimento 
não-perecível 
ou uma peça de 
roupa.

Com curado- ^ 
ria de Pedro Xexéo 
e Andréa Pedreira, a 
exposição “A Primeira 
Missa no Brasil” vem 
acompanhada, ainda, de 
11 esboços de Meirelles sobre 
seções e personagens da obra, 
além de documentos históricos, pai-

situada entre a arte acadêmica e a figu- 
cepçáo do quadro iniciou-se rativa, constituindo-se de paisagens, 

em 1859, quando Vitor retratos de tendência neoclássica e ro-
recebeu uma corres- mântica. As 30 peças selecionadas são 

pondência de Manuel pertencentes à coleção da Aplub 
de Araújo Porto Ale- acervos do Museu Julio de Castilhos e 

k gre ~ pintor e pro- do Margs. Para propor um contraponto 
|| fessor gaúcho - reflexivo e contemporâneo, o museu 

que também te- traz “A Segunda Missa no Brasil”, exe- 
rá seu trabalho cutada em 1996 pelo gaúcho Glauco 
exposto no Rodrigues (1929-2004). A tela, perten- 
Margs, dentro cente ao Margs, é a quinta de uma sé- 
de uma progra- rie de seis obras, e virá acompanhada 
inação paralela, de quatro esboços realizados na época 
Na carta, ele so- de confecção do quadro, localizados 

W licitava que, para coleção pessoal da viúva do artista. Os 
” 0 próximo projeto, desenhos a lápis de cor trazem anota - 

o aluno estudasse ções sobre os elementos que o artista 
temas ligados ao deu preferência ao observar o quadro 

■jfW' sentimento de brasili- de Meirelles. Durante as mostras serão 
W dade e lesse a carta es-

e aos

na

promovidas palestras, visitas e tam- 
crita em 1500 por Pero Vaz bém um roteiro gastronômico desen- 

de Caminha para o rei de Por- volvido para o período. A visitação se- 
tugal. O resultado foi uma obra gue até o dia 27 deste mês, de terças a 

que congrega uma gama de preceitos domingos, das lOh às 19h.


