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Extensão - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
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quinta-feira, 14 de agosto de 2008 16:38
22 de agosto, 17h: Visita orientada em francês na mostra de Acervo Permanente

De:
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Assunto:
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado M a I a g o H

22 DE AGOSTO: VISITA ORIENTADA EM FRANCÊS NA
MOSTRA DE ACERVO PERMANENTE

O MARGS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado da 
Cultura oferecem mais uma atividade que une o estudo de idiomas com a história da arte. No 
dia 22 de agosto, das 17h às 18h, os visitantes com conhecimento elementar de francês - ou 
estudantes da língua - podem conhecer a mostra de Acervo Permanente com a orientação 
especial da professora Inés Alonso.

Informações com Núcleo de Extensão do MARGS pelo telefone (51) 3227-2311 ou e-mail 
extensao@margs.rs.gov.br. A entrada é franca e as vagas são limitadas até 20 pessoas.

A atividade vai mesclar os formatos de visita orientada com a tradicional oficina Un mois un 
peintre, na qual a professora Inés trabalha a prática da língua francesa como ferramenta para conhecer 
a arte, tendo como material a vida e obra de grandes pintores. Na visita especial em francês vai ser 
abordada uma seleção das peças mais importantes de cada grupo apresentado na mostra de Acervo 
Permanente, com algum destaque para artistas relacionados à cultura francesa. Está prevista também 
a escolha de três telas para atividades de observação dirigida com os visitantes.

O curso Um mois, um peintre é voltado para aqueles que querem ampliar os conhecimentos da 
língua francesa em contato com a arte. A próxima edição tem início no dia 3 de setembro e aborda o 
Fauvismo e seus principais pintores como Matisse, Van Dogen e Vlaminck. Características como 
obras, biografia e época de cada artista são apresentadas no curso. A atividade terá 5 encontros, 
sempre às quartas-feiras, das 15h às 17h. Inscrições e informações no Núcleo de Extensão, fone (51) 
3227-2311 ou e-mail extensao@margs.rs.gov.br.
Sobre a Mostra de Acervo Permanente

A partir de junho deste ano, o MARGS exibe de forma constante uma amostra significativa de 
seu Acervo, expondo trabalhos de grandes nomes da arte gaúcha, nacional e internacional. A seleção 
inclui Têmpora mutantur, de Pedro Weingártner, Nu com luva, de João Fahrion, Composição, de Di 
Cavalcanti, Balões na paisagem mineira, de Alberto Guignard, A imigrante, de Napoleone Grady e A 
creche, de Jean Geoffroy. A mostra de Acervo Permanente estará sempre aberta ao público nas Salas 
e Galerias da Instituição, podendo haver variações no local e obras expostas de acordo com a agenda 
de mostras, empréstimos e itinerâncias do Museu.
Para conferir a lista completa de obras expostas, acesse a seção Acervo Permanente no site 
www.margs.rs.gov.br
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