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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<documentacao@margs. rs.gov. br>
segunda-feira, 11 de agosto de 2008 10:19 _ . j
12 de agosto, 19h: Abertura de Verso Passado Reverso Futuro Tempo Presente, de 
Antônio Carlos Maciel

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

«SSS1 S: R■Srm y\* R c > s m
Arte do Rio Grande do Sul Ado MaiagoliMuseu de

ABERTURA DE VERSO PASSADO REVERSO FUTURO TEMPO PRESENTE, 
DE ANTÔNIO CARLOS MACIEL

12 DE AGOSTO, 19h:

Secretaria de Estado daO MARGS, em conjunto com o Governo do Estado e a 
Cultura, apresenta, nesta tea^tóaJ2_de_aspstoJs_19h, a exposição Verso Passado 
Reverso Futuro Tempo Presente, de Antônio Carlos Maciel, nas Salas Negras. Sao 22 
gravuras em metal produzidas pelo artista gaúcho durante Período de estudosEuropa, 
entre 1969 e 1973. A mostra fica em cartaz até 7 de setembro, das 10h as 19h, com entrada

franca.

zèMÊÊÊÊMÊÊÊI.
Pratique dês Hautes Études da Universidade Livre de Vmcennes, em Paris, França, e o Centro 
Genebrino de Gravura Contemporânea em Genebra, na Suíça. As impressões realizadas nesse 
período estão espalhadas por museus e coleções particulares do Brasil, Europa e Estados Unid .

A pesquisa desenvolvida sobre as técnicas de agua forte e agua tinta de grao rendeu a 
Maciel o prêmio extraordinário da Escola de San Fernando em 1970, com bolsa Ad "onorem* 0 

Salão Nacional do Museu de Arte Contemporânea, em Madri (com aquisiçao da
Bienal Internacional de Ibiza, naterceiro prêmio no 

obra premiada) e o terceiro prêmio e medalha de bronze, na
Espanha.

A temática das obras corresponde a uma proposta de simbiose entre homem e maquina, 
masculino e feminino, apresentando influências da efervescência político-cultural dos anos 60 e 70 
traduzidas na ascensão da contracultura e do movimento hippie - que, na epoca, lutavam contra o 
racionalismo, autoritarismo e consumismo presentes na civilização ocidental. As criações remetem 
a seres andróginos e metafóricos, que possuem morfologia própria. Os personagens sao fruto de 
uma imaginação realista, porém fantástica. “As obras têm uma unidade e continuidade. Nao sou 
um artista de criação compulsiva, a minha produção sempre foi pequena. Eu sou um metafísico , 

comenta Maciel.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646

11/8/2008
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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
____ <documentacao@margs. rs.gov. br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2008 15:31

02/09,17h: Palestra com Antônio Carlos Maciel

De:
Para:

Assunto:
m'»mr

m
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do Rio Grande do Sul Ado MalagollMuseu de Arte

2 DE SETEMBRO, 17h: PALESTRA ÇOM ANTÔNIO CARLOS MACIEL

O MARGS em parceria com o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura, 
apresenta no dia’2 de setembro, às 17h, uma palestra com o artista gaúcho Antônio Carlos 
Maciel. O encontro, que ocorre no auditório do Museu, integra a programaçao paralela da 
mostra Verso Passado Reverso Futuro Tempo Presente, exposta nas Salas Negras. A 
atividade possui entrada franca. Mais informações com Núcleo de Extensão Cultural, pelo 
fone 51 3227 2311 ou e-mail ■ As vagas são limitadas a 70 lugares
por ordem de chegada.

Antes do debate, o artista orienta uma visita pela mostra. Os participantes vão poder
as características de sua obra e as diferençasaproveitar o momento para questionar Maciel sobre 

entre as técnicas utilizadas na criação da gravura em metal.
Antônio Carlos Maciel é especialista em água forte e água tinta, recursos que possibilitam 

uma grande riqueza nos efeitos gráficos e nuances de tom. O estudo e a prática realizados^ por 
Maciel sobre as técnicas, durante o período que esteve na Europa, lhe renderam o prêmio 
extraordinário da Escola de San Fernando em 1970, com bolsa Ad Honorem; o terceiro prêmio no 
Salão Nacional do Museu de Arte Contemporânea, em Madri (com aquisição da obra premiada) e o 
terceiro prêmio e medalha de bronze, na Bienal Internacional de Ibiza, na Espanha.

Sobre a mostra “Verso Passado Reverso Futuro Tempo Presente”
Salas Negras, visitação até 07/09 
De terças a domingos, das 10h às 19h, entrada franca

A exposição é composta por 22 gravuras da coleção particular do artista e apresenta 
obra inédita. Os trabalhos foram realizados nos cinco anos em que Maciel se dedicou à técnica - 
atualmente ele trabalha com pintura e escultura - que coincidem com o período que passou na 
Europa, fazendo cursos e estágios de aperfeiçoamento em gravura em quatro grandes escolas, a 
Superior de Belas Artes de San Fernando e a de Artes e Ofícios de Madri, Espanha; a Ecole 
Pratique dês Hautes Études da Universidade Livre de Vincennes, em Paris, França, e o Centro 
Genebrino de Gravura Contemporânea em Genebra, na Suíça. As impressões realizadas nesse 
período estão espalhadas por coleções do Brasil, Europa e Estados Unidos.

A temática das obras corresponde a uma proposta de simbiose entre homem e maquina, 
masculino e feminino, apresentando influências da efervescência político-cultural dos anos 60 e 70, 
traduzidas na ascensão da contracultura e do movimento hippie. As criações remetem a seres 
andróginos e metafóricos, que possuem morfologia própria, fruto da imaginação ao mesmo tempo 
realista e fantástica do artista.

uma

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
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Data:
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Assunto:

Exposição
Depois de algum tempo sem mostrar seus esplêndidos trabalhos em 

Porto Alegre, o artista plástico Antonio Carlos Maciel mostrará suas 
obras nas Salas Negras do Margs, com vemissage às 19h do dia 12 de 
agosto, terça-feira. Não custa 
nada lembrar que as gravuras 
em metal de Maciel, feitas 
quando ainda morava na Eu
ropa, sào espetaculares e as 
mais disputadas, além do 
enorme tamanho, difícil de 
realizar em metal e imprimir.
Imperdível.

ADRIANO CCSCANI/DIVULGAÇÃO/CP

Sérgio Cardoso, Gloria 
Kalil e Fabio Coutinho no 

Museu Iberê Camargo
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Assunto:..

binsely@jornaldocomercio.com.br

Exposição
Antônio Carlos 

Maciel inaugura no 
dia 12 de agosto, no 

Margs, a exposição Verso 
Passado Reverso Futuro 
Tempo Presente, em que 
apresenta uma série de 

20 gravuras em metal 
realizadas entre 1969 

e 1973. Nesse período, 
ele estudou na Escola 

Superior de Belas Artes 
de São Fernando, na 

Espanha, e no Centro 
Genebrino de Gravura 

Contemporânea, na 
Suíça. A visitação vai até 

o dia 7 de setembro.

mailto:binsely@jornaldocomercio.com.br
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Jornal:. 

Data: ..

Página ...Q.A.......................

Verso e reverso no Margs
“Verso Passado Reverso Futuro Tempo Presente”, de Antônio Carlos Maciel, 

será inaugurada nesta terça, às 19h, na Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°). Serão expostas 22 gravuras em metal produzidas durante período 
de estudos do artista na Europa, entre 1969 e 1973. A temática das obras cor
responde a uma proposta de simbiose entre homem e máquina, masculino e fe
minino, apresentando influências da efervescência político-cultural dos anos 
60 e 70, traduzidas na ascensão da contracultura e do movimento hippie. Visi
tação, até 7 de setembro, de terças a domingos, das lOh às 19h.

D3ía: —M~~/ a g.... /jàToj?
Página
Assunto:

Volta ao passadoi
Fernando e a de Artes e Ofícios de 
Madri, na Espanha, na Escola Prática 
de Altos Estudos da Universidade Livre 
de Vincennes, em Paris, e no Centro 
Genebrino de Gravura Contemporânea, 
em Genebra, na Suíça (atualmente 
Maciel se dedica à pintura e à escultura). 
A visitação pode ser feita de terças a 
domingos, das lOh às 19h, até 7 de 
setembro.

Verso Passado Reverso Futuro Tempo 
Presente, conjunto de 22 gravuras em 
metal de Antônio Carlos Maciel, entra 
em cartaz a partir das 19h desta terça- 
feira, nas Salas Negras do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n9). O material foi 
produzido pelo artista plástico durante 
o período em que viveu na Europa, 
entre 1969 e 1973, e pertence ao acervo 
pessoal de Maciel. Os trabalhos datam 
dos cinco anos em que o criador gaúcho 
estudou a técnica. Esse tempo coincide 
com a época em que fez cursos e estágios 
de aperfeiçoamento em gravura na 
Escola Superior de Belas-Artes de San

Gravuras em metal de Antônio Carlos 
Maciel revisam vivência européia 

do artista plástico
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Assunto:.
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ngra Liberato é quem estampa a capa da nova edição da 
South Star, que terá lançamento no final da tarde de hoje, 
nos recantos do Alphaville em Gramado, onde Cláudio 
Campos e Júlio Menezes Jr. recebem os convidados.

• •
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Gravuras de Maciel
REPRODUÇÃO/CP Obras do gaúcho Antônio Car

los Maciel estáo expostas, até dia 7 
de setembro, nas Salas Negras do 
Margs (Praça da Alfândega, s/nQ). 
A mostra “Verso Passado Reverso 
Futuro Tempo Presente” é compos
ta de gravuras da coleção particu
lar do artista e uma peça inédita. 
Os trabalhos foram realizados nos 
cinco anos em que Maciel se dedi
cou à técnica - atualmente ele tra
balha com pintura e escultura - e 
no período em que viveu na Euro
pa. fazendo cursos e estágios de 
aperfeiçoamento em gravura. En
tre as instituições que ele estudou 
figuram a escola Superior de Belas 
Artes de San Fernando e a de Artes 
e Ofícios de Madri, na Espanha; e 

reprodução/cp na École Pratique dês Hautes Étu- 
des da Universidade Livre de Vin- 
cennes, em Paris, França.

A pesquisa desenvolvida é sobre 
as técnicas de água forte e água 
tinta. A temática das peças corres
ponde a uma proposta de simbiose 
entre homem e máquina, masculi
no e feminino, apresentando in
fluências da efervescência político- 
cultural dos anos 60 e 70, traduzi
das na ascensão da contracultura 
e do movimento hippie. As criações 
remetem a seres andróginos e me
tafóricos, que possuem morfologia 
própria. Os personagens são frutos 
de sua imaginação realista, porém 
fantástica. Tudo com unidade e 
continuidade. Visitação de terças a 
domingos, das lOh às 19h.
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Às 17h de hoje, no Margs, o artista plástico Antonio Carlos Maciel, que 
está expondo lá suas fantásticas gravuras em metal, fará palestra sobre 
seu trabalho.


