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MARGS LEVA AS CIDADES IMAGINADAS DE ERICO VERÍSSIMO 
PARA SANTA CRUZ DO SUL

Depois de mostrar parte de seu Acervo em Santa do Cruz do Sul, o MARGS leva até o 
município a mostra As Cidades Imaginadas de Erico Veríssimo. A exposição, que abre na 
quarta-feira, dia 4 de junho, para convidados, poderá ser visitada de 5 a 30 de junho no 
Memorial das Artes - MASC (R. Marechal Deodoro. 582. de segunda a sexta, das 10h às 18h, 
e aos sábados, das 10h às 14h). com entrada franca. A mostra já foi apresentada no MARGS 
e no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, em 2007, apresentando o olhar de diversos artistas 
sobre os locais descritos por Veríssimo em seus romances, com curadoria da designer Vera 
Pellin e seleção de textos da Profa. Dr3. Maria da Glória Bordini, especialista na obra de 
Erico.

A abertura de As Cidades Imaginadas de Erico Veríssimo também marca o 
encerramento do projeto Tesouros do MARGS, cuja mostra itinerante Acervo do MARGS - 
Expressividade na Arte Brasileira gerou o Projeto Releituras e a exposição Um novo olhar, 
envolvendo estudantes e professores de sete escolas locais. O Diretor do MARGS, Cézar 
Prestes, deve entregar hoje às instituições participantes catálogos de Acervo do Museu, em 
reconhecimento as atividades de arte-educação realizadas.

Sobre As Cidades Imaginadas de Erico Veríssimo
Em suas obras, Veríssimo costumava centralizar a ação em cidades, que podiam ser imaginárias ou 

não. Este fator, aliás, é um dos responsáveis por marcar o lugar do escritor na literatura brasileira. A idéia de 
um lugar onde se cruzam vidas, dramas e ideologias fascinava Erico, motivando-o a reproduzir paisagens e 
tipos urbanos especialmente nas obras Noite, O Senhor Embaixador, Música ao Longe e Um lugar ao sol. 
Trechos destes quatro romances, nos quais a ação se desenrola em cidades fictícias - como Jacarecanga e 
Cerro Hermoso - e reais (como Porto Alegre e Washington), foram distribuídos entre quinze artistas que 
buscaram capturar o sentido plástico desses cenários: Adalberto Almeida, Rodrigo Nunes, Marilice Corona, 
Mara Caruso e Nelson Jungbluth representaram Jacarecanga, enquanto Wilson Cavalcanti e Fábio Zimbres 
pintaram Cerro Hermoso; já os olhares sob as cidades reais ficaram a cargo de Danúbio Gonçalves, Bina 
Monteiro e Liana Timm (Washington) e André Venzon, Eduardo Vieira da Cunha, Paula Mastroberti, Edgar 
Vasques e Joaquim Fonseca (Porto Alegre). As Cidades Imaginadas de Erico Veríssimo é composta de 15 
fotografias realizadas pelo artista Gonzalo Mezza a partir das obras originais produzidas para a mostra. O 
projeto está sendo realizado em parceria com a Associação de Amigos do MARGS - AAMARGS e conta 
com o financiamento do Fundo Nacional de Cultura (FNC). Imagens em alta resolução podem ser 
solicitadas pelo e-mail jmunicacao@margs.rs.gov.b .

Sobre o Projeto Releituras e a exposição Um novo olhar
Incentivado pelo Memorial das Artes de Santa Cruz do Sul - MASC -, o projeto foi realizado entre 

novembro de 2007 e fevereiro de 2008, envolvendo estudantes do ensino fundamental das escolas locais 
CEMEJA, Mauá, Estado de Goiás, Ernesto Alves de Oliveira, Santa Cruz, Dr. Guilherme Hildebrandt e São 
Canísio. Após visitarem a exposição Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira (em cartaz no 
MASC entre novembro e dezembro de 2007), os alunos foram orientados pelas professoras a escolherem 
uma tela ou escultura como inspiração para criar desenhos e poemas. Os melhores trabalhos foram expostos 
no MASC, entre janeiro e fevereiro de 2008, em mostra intitulada Um novo olhar, como reconhecimento pelo 
importante trabalho de arte-educação a partir de obras de grandes artistas como Portinari, Di Cavalcanti e 
Iberê Camargo, entre outros.
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Grandes mestres inspiram 

alunos de escolas em exposição
LUÍS FERNANDO FERREIRA

Trabalhos 
podem ser 
conferidos 

no Masc

epois de receber a ex
posição “Expressivi
dade na Arte Brasilei

ra”, que trouxe uma parte 
do acervo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), com obras de 
grandes mestres das artes

Educação e Cultura, Nasá- 
rio Bohnen. Os desenhos, 
pinturas e poemas podem 
ser conferidos até o próxi
mo sábado, dia 22, sem
pre das 9h às 15h. Depois 
a exposição será reaberta 
em 2008, de 2 a 30 de ja
neiro, e poderá ser visita
da de segunda a sexta-fei
ra, das 9h às 17h. Partici
param alunos do Colégio 
Mauá, das escolas estadu
ais Ernesto Alves de Oli
veira, Estado de Goiás e 
Santa Cruz, e das emefs 
São Canísio e Dr. Guilher
me Hildebrandt.

plásticas, o Memorial das 
Artes de Santa Cruz (Masc) 
agora abriga a mostra “Um 
novo olhar”. Diversos es
tudantes de escolas muni
cipais, estaduais e particu
lares de Santa Cruz do Sul 
fizeram releituras de algu
mas obras dos mestres Por- 
tinari, Lasar Segall, Vasco 
Prado e outros. Seus traba
lhos são resultado das visi
tas que fizeram para conhe
cer o acervo do Margs.

A abertura da mostra 
aconteceu na manhã de on
tem, com a presença do 
secretário municipal de

D
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De segunda a domingo (e feriados)

(51) 3056-3323
Atendemos convênios e particular

Rua Ernesto Alves, 551. Centro 
Santa Cruz do Sul .
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^ã>^@gizetidõsiZcõm^ Fundamental São Canísio, por 

exemplo, utilizaram folha de
traço deles não é exata- paPe,ao e tintas para

I | mente como de um Di eccionar^eIas baseadas em 
Cavalcanti, um Iberê PnT° “r Mo' de Cândido

Camargo, um Vasco Prado Mas Enquanto lsso' --
estão aprendendo a admirar jn SG lnsPiraram em
interpretar e até reproduzir \ao Fahrion, Karin Lambre- 
clássicas obras de consagrados Mo Milhazes' Avatar

_ artistas. A missão era comum nu T' ?aUI° Fuke' Tomie 
À | visitar o acervo trazido pelo L-?Sar Segal1' Rossi

Museu de Artes do Rio Grande Henson' .^ardo Sued, 
do Sul (Margs) a Santa Cruz Leo FuBro' Carlos
observar cada detalhe dos tra- 1 n C Ml? Schendel-
balhos, estudar em sala de aula ° resultado fora™
o material e depois criar suas 
próprias peças baseadas no 
viram.
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atraentes e criativas. De telas de 
guache a poesias de grafite, de 
temas figurativos a desenhos de 

Foi isso que turmas de es esculturas;Não pouparam cores 
colas particulares, municipais * Tr * im^nÇa°- PaPela~o, 
e estaduais fizeram um pouco láp^d!' ^T'dnta acrílica'
antes de o ano acabar, depois de nZ u cor ghter, miçangas,
visitar a exposição no Memorial 5! ^m de blscult’ coIa coIori- 
das Artes de Santa Cruz do Sul DTátir^ ant?)0ulaS mostram na 
(Masc). Cada educandário se rh jqUÜ° qUG pasSOU Pela
apropriou das idéias de um 3 d°S estudantes quando
artista plástico para dar corpo ^17 “ d° 
ao projeto chamado Acervo do 0 Z T?° SGr VISto até 
Margs - Expressividade na Arte 1Ra w n T* na GSqUÍna 
Brasileira, Um Novo Olhar da Rail^ro Barce]os com a Ma- 
Orientados pelas professoras de 7^ De<?doro' Nesse período 
Educação Artística, os estudam 5? ° ^ GStá Com horá' 
tes ainda cumpriram seu papel d° dlferenciado' funcionando 
social: mostraram que materiais C se%un‘Laa se>da-feira das 9 
que iriam para o lixo podem se ^ 3S 17 h°ras' Vale lembrar 
tomar objetos de apredaçaT 2^” m6Sm° l0Ca‘ é P°SSÍVel 

Os alunos do segundo ano ? a,exPoslÇao Permanente 
da Escola Municipaf de Ensino para as tóías ^ Pr°S

que
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