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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Semana que vem no MARGS 
De 08/11 a 16/11

Última semana da exposição Pedro Weingártner: Obra Gráfica. A exposição 
apresenta 84 desenhos do pintor e gravador gaúcho, de descendência e formação européias, 
realizados entre 1879 e 1925. Visitação até 16/11, Galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, 
com entrada franca. Saiba Mais.

NO BISTRÔ DO MARGS. Um quiosque foi preparado para receber os visitantes da feira do 
Livro. No cardápio, encontram-se diversos tipos de sanduíches. Para combater o calor, há 
opções como a torta de sorvete e o sorvete com calda. A partir das 18h, tem início o happy 
hour com música ao vivo. O Bistrô é aberto de segunda à sexta-feira, das 11 às 21 horas. 
Sábados, domingos e feriados das 11 às 19 horas, acesso externo ao MARGS.

NOVIDADE DO CAFÉ DO MARGS. Confira o charmoso Café Terraço MARGS. Localizado no 
último andar do prédio histórico, o lugar tem sido ponto de encontro para os visitantes da 
Feira do Livro. O Café Terraço MARGS funciona até o dia 16/11. O Café do MARGS é aberto 
de terça a domingo, das 10 às 19 horas, no primeiro pavimento do Museu.

DESCONTOS ESPECIAIS DA LOJA DO MARGS. A chegada da Feira do Livro fez baixar os preços 
na Loja do MARGS. Até o dia 16 de novembro, os livros têm desconto de 20%. Aberta de terça 
a domingo, das 10 às 19 horas, no primeiro pavimento do MARGS.

Visite nosso site www.margs.rs.gov.br

http://www.margs.rs.gov.br
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s desenhos bacanas reproduzidos aí em volta
estavam dispersos e esquecidos em coleções

particulares, em diferentes pontos do Rio Grande
do Sul. Estão vindo a público pela primeira vez. Em

setembro, ganham uma exposição no Margs e merecem
um livro muito caprichado, com mais de 200 páginas. 
Em janeiro, o mesmo conjunto - no total, são mais de 
cem desenhos - deve ser levado para uma mostra na 

Pinacoteca do Estado, em São Paulo.
Todos os trabalhos trazem a assinatura de Pedro

* ■

Weingãrtner, artista que viveu entre 1853 e 1929, 
em Porto Alegre, consagrando-se como 

um dos mais importantes nomes da cultura 
rio-grandense em todos os tempos.

A turma que está organizando o livro e a exposição 
de desenhos é a mesma que, no ano passado, fez 
um levantamento sobre a gravura de Weingãrtner: 

a produtora cultural Marisa Veeck e os artistas- 
plásticos Anico Herskovits, Cylene Dallegrave, Alfredo 

Nicolaiewsky, Mario Rohnelt e Paulo Gomes.
Esse pessoal tem um aviso. Se você tiver um desenho 

de Weingãrtner ou notícia sobre quem tenha, mande um 
e-mail pra eles: projetoweingartner@gmail.com.

■ ::E!

mailto:projetoweingartner@gmail.com
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Guinle, Iberê 

e Weingàrtner
“Jorge Guinle: Belo Caos”, “Pe

dro Weingàrtner: Obra Gráfica” e 
“Iberê Camargo - Percursos e Apro
ximações de uma Poética” são três 
novas exposições que serão abertas 
nos próximos dias. “... Belo Caos” 
abre amanhã, 19h, na Fundação 
Iberê Camargo. Fica aberta até 30 
de novembro. A exposição com 
obras de Iberê abre quarta, dia 17, 
18h30min, no campus I da Feevale. 
E com vemissage no dia 18 próxi
mo, 21h, em duas salas do Margs, 
abre, dia 19. mostra com trabalhos 
de Pedro Weingàrtner.
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WEINGÀRTNER - 

CLÁSSICOS E RARIDADESIrtÉayyMa -<9s

£f<ímmm*í A partir do próximo dia 18, as 
/\ galerias Iberê Camargo e

Oscar Boeira do Margs serão 
ocupadas por 84 desenhos e gravuras 
de PEDRO WEINGÀRTNER (1853 

I -1929), um dos mais notáveis artistas 
| plásticos locais. A exposição é resultado 
i de um extenso e louvável trabalho de 
i pesquisa de Alfredo Nicolaiewsky,
** Anico Herskovits, Cylene Dallegrave,
« Mário Rõhnelt, Marisa Veeck e Paulo 
| Gomes que deu origem ao livro Pedro 
| Weingãrtner: Obra Gráfica - que, por 
| sinal, será lançado na mesma data.
I 0 projeto cataloga e analisa os trabalhos 
I em papel do artista encontrados em
B coleções particulares e instituições-
B alguns pouco conhecidos, como a agua- 
| forte ao lado, intitulada Remorsos, que foi 
I produzida em Roma, onde Weingãrtner 
X estudou, em 1917.
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Weingártner
O Margs apresenta nas 

Galerias Iberê Camargo e 
Oscar Boeira uma exposição 

com um dos mais notáveis 
artistas plásticos do Estado 
e um dos mais importantes 

do Brasil em seu tempo. A 
mostra Pedro Weingártner: 

Obra Gráfica reúne 84 
desenhos e é resultado da 

ação dos pesquisadores 
Alfredo Nicolaiewsky, Anico 

Herskovits, Cylene Dallegrave, 
Mário Rohnelt, Marisa Veeck 
e Paulo Gomes. Na abertura 

da exposição, nesta quinta- 
feira, o grupo lança também o 
livro homônimo, resultante do 

trabalho de catalogação.
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Weingãrtner no Margs
“Pedro Weingãrtner: Obra Gráfi- Os desenhos selecionados para a 

ca" ganha abertura, nesta quinta, às exposição revelam um artista que 
19h, nas galerias Iberê Camargo e dominava as mais diversas técnicas, 
Oscar Boeira do Margs (Praça da Al- como o creiom, o carvão, o bico-de- 
fândega, s/nQ). A exposição reunirá pena, o grafite, a aguada, a aquarela 
84 desenhos do artista, considerado e o pastel. As facetas de desenhista 
um dos mais notáveis do Estado e atento aos seus modelos e temas, de 
um dos mais importantes do Brasil cuidadoso anatomista e de persona- 
em seu tempo. Antes, às 18h, os lidade detalhista e perfeccionista. O 
pesquisadores Alfredo Nicolaiewsky, segmento “Exercícios" apresenta es- 
Anico Herskovits, Cylene Dallegrave, tudos, desenhos de modelos em ges- 
Mário Ròhnelt, Marisa Veeck e Pau- so, uma das práticas correntes nas 
lo Gomes lançam livro homônimo, instituições de ensino da época. O 
resultado de dedicada catalogação e módulo “Anotações" reúne obras de 
análise das obras em papel encon- diversas técnicas e temas, passando 
tradas em coleções públicas e priva- por paisagens, personagens, retra- 
das, e proferem palestra no auditó- tos e objetos. E “Obras Finalizadas"

congrega trabalhos nos quais se 
(YLíNiDAUÍ6RAVI/oivui(ía:ào/cp percebe a intenção do 

artista em dar por ter
minada a representa
ção que se empenhou 
em fazer.

rio do museu.

w

Durante toda a 
sua vida, Weingãrtner 
(1853-1929) transitou 
entre o Brasil e a Eu
ropa, produzindo uma 
obra que abrange di
versos gêneros, desde 
camponeses europeus 
a trabalhadores das 
zonas rurais do Sul do 
país. Pintou também 
algumas cenas histó
ricas e retratos políti- 

v cos. Visitação até dia 
47 16 de novembro, de

Margs exibirá 84 desenhos do artista gaúcho terças a domingos.



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal:. ... jljsjQta*,

Data: .....

Página:.......
Assunto:

lanes | k

As relíquias do mestre
Í3 Livro e exposição 

compilam desenhos 

de Weingãrtner
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A mostra em cartaz a partir de hoje no 
Margs inclui estudo de Weingãrtner para 
o óleo Têmpora Mutantur, de 1898

o EDUARDO VERAS riscou entre a segunda metade do século çaram pela gravura, que resultou 
19 e o início do 20.

em uma Galeristas e leiloeiros também ajudaram, 
exposição e um catálogo, no ano passado, e - Quase uma arqueologia - diz Anico. 

Exposição que será inaugurada Gaúcho de Porto Alegre, Pedro Wein- seguiram pelo desenho. O levantamento in- Sublinha a artista que a reunião dos de-
hoje à noite, no Margs, em Porto gàrtner (1853 - 1929) é um dos maiores clui ainda o livro Obra Gráfica, que será lan- senhos permite, por exemplo, que se re- 
Alegre, adverte o visitante para algo artistas de sua geração, não apenas no çado nesta quinta, no Margs, com reprodu- constitua o método de trabalho do mestre 
óbvio mas invisível. Existem por aí Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, ções dos desenhos e gravuras. No volume gaúcho, homem de formação muito sólida, 
a mancheias - recolhidos nas casas É nome de referência, saudado e reconhe- de 208 páginas, constam 28 desenhos que com passagem por academias de Berlim, 
das pessoas, não-catalogados, nem cido pelo refinamento de suas linhas, suas não figuram no museu. Os colecionadores Munique, Hamburgo, Paris e Roma. 
sempre em bom estado de conserva- composições, a paleta de cores, as luzes, o permitiram que eles fossem fotografados e - Ele estudava demoradamente uma
ção - verdadeiros tesouros da arte. rigoroso e algo melancólico naturalismo catalogados, mas não quiseram emprestá- mesma paisagem - repara Anico. - Repe- 

A mostra, no segundo andar do de suas figuras e paisagens. los para a exibição pública,
prédio da Praça da Alfândega, reúne A exposição que será aberta às 19h de Anico conta que, durante o trabalho, vi- e depois juntava tudo.
80 desenhos de Pedro Weingãrtner. hoje remata uma pesquisa que sitando colecionadores, desco- Entre os desenhos recolhidos, há esbo-

começou faz dois anos. Um gru- __ A* briu obras que não imaginava ços para uma de suas mais conhecidas
oa parte deles - a maioria po de artistas de Porto Alegre *  que pudessem existir na Capital: pinturas, o óleo Têmpora Mutantur, com-
- é inédita. Nunca veio a - Alfredo Nicolaiewsky, Anico <*' peças do tapeceiro francês Jean posto na Itália, em 1898, representando
público. Há anos, às vezes Herskovits, Cyllene Dallegrave, Lurcat, vasos chineses de antigas um casal de colonos em um momento de
décadas, não deixa as casas Mário Rõhnelt, Paulo Gomes A p“_ dinastias e um grande painel de fadiga, diante da lavoura,
de seus proprietários. São - e a produtora cultural Marisa João Fahrion. Na busca pelos A mostra segue em cartaz no Margs até
estudos, esboços, anotações, Veeck decidiram mapear o que Weingãrtner, colecionadores fo- 16 de novembro, de terças a domingos,

aquarelas e bicos-de-pena que o pintor Weingãrtner produzira. Come- ram apontando uns aos outros, sempre com entrada franca.

«Pedro
Wpngãrm<^

tia o desenho, riscava as figuras humanas

B
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T? hoje no Margs 
JCf ovemissage
da exposição Pedro 
Weingàrtner: Obra Gráfica. 
A mostra que reúne 84 
desenhos do artista é 
resultado da ação coletiva 
de Alfredo Nicolaiewsky, 
Anico Herskovits, Cylene 
Dallegrave, Mário Rõhnelt, 
Marisa Veeck e Paulo 
Gomes e fica em cartaz 
até 16 de novembro. Já A 
Uquefação e a Decantação, 
instalação de Dione Veiga 
com fotografias e objetos, 
fica na Gestual até o dia 
4 do próximo mês. Na 
mesma galeria, confira a 
série Desenhos de Antelo, de 
Fernando Lindote. As obras 
foram criadas a partir de 
desenhos de Lindote sobre 
folhas A4 assinadas em 
branco por Raúl Antelo, 
pensador argentino 
que foi agraciado com a 
bolsa Guggenheim para 
pesquisar sobre Marcei 
Duchamp.
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A obra gráfica de Pedro Weingártner
Uma legenda das artes Pjasticas ga. trabalhos em papel

nha uma retrospectiva em grande pa™ pnrontrados em coleções particulares e 
inédita para o grande publico, ac°™? " tituições junto de gravuras, desenhos,
nhadadehvrocomorespectavomateriaL ^^ZVubhogrSia sobre o criador.
Pedro Weingártner: Obra Grafica tem & está dividida
inauguração às 19h desta Q^ta-feira, Nobresmo^ Q desenhista
nas galenas Ibere <"amarg<Jf Sul atento aos modelos e temas, o anatomista
ra do Museu de Arte do RioGrmidedoSul perfeccionista de Wein-

çZentódo^oltme horodidmo. .ditado a Qgaadaajguai^a 0bm

ffiSBESS-KÇSSU.
Paulo Gomes (textos), Cylene Dallegr p, , d modelos nus; Anotações 
ve (fotografia) e Mário Rõlmelt W de té^cS e temas diversos,
e edição gráfica). A visitaçao a m naisasens e personagens a objetos; eacontece até 16 de novembro, de terç d ^paireúne j^ns „0s quais
a sextas, das lOh as iyn. r, ,. nercebe a intenção em dar por findaPedro Weingártner: Obra Grafica se percebe a ça qu em

5S155Sis«süss
jScçTo da publicação, mesmo grupo °» rápidos, mas sempre reveladoresde g

que havia sido responsável por levar ao pelo que a0 lidado e perícia surpreendente e da elegancia
MargSd“nrdaS do merstrf gtócho. honestidade com que era a sua obra de conqmstada pelo traço .

auditório do Margs, gãrtner, que dominai ^f3, 
crayon, o1

Bico-de-pena sem título

pouco
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Desenho
• A obra de um dos mais importantes artistas gaú
chos poderá ser conferida no Margs a partir de hoje 
com a exposição "Pedro Weingàrtner: Obra grafica .A 
seleção das obras é resultado de um trabalho realizado 
desde 2006 por um grupo de pesquisadores, do Quai 
fazem parte Marisa Veeck, Cylene Dallegrave e Alfredo 
Nicolaiewsky, entre outros. No vernissage de logo 
mais, será lançado o livro homônimo à mostra com o 
resultado do trabalho de catalogação e analise das 
obras de Weingãrtner encontradas em coleçoes par
ticulares e instituições.
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Mestre do desenho.
Margs inaugura hoje exposição com obras 

do artista gaúcho Pedro Weingãrtner.
Serviçonfcnaugura hoje, às 19h, e segue que em 2006 já haviam trazido a pú- 

até 16 de novembro nas gale- blico obra de Pedro Weingãrtner. 
rias Iberê Camargo e Oscar
Boeira, no Margs, a exposição ce ainda o lançamento do livro ho- 

“Pedro Weingãrtner - Obra Gráfica” mônimo, resultado final do trabalho 
(foto). A mostra reúne 84 obras do de catalogação e análise das obras 
artista porto-alegrense, considerado em papel encontradas em coleções 
um dos mais importantes do Brasil particulares e instituições - incluin
do final do século 19.

A exposição é resultado da ação bibliografia sobre o artista. Além 
coletiva do grupo de pesquisadores disso, ocorre às 18h uma palestra 
Alfredo Nicolaiewsky, Anico Hersko- com os pesquisadores no Auditório 
vits, Cylene Dallegrave, Mário Rõh- do Margs, com entrada franca e va- 
nelt, Marisa Veeck e Paulo Gomes, gas limitadas.

i •®*v

O que: Exposição 
"Pedro Weingãrtner - 
Obra Gráfica” 
Quando: Abertura 
hoje. às 19h. 
Visitação de terças a 
domingos, das lOh às 
19h. Até 16 de 
novembro
Onde Galerias Iberê 
Camargo e Oscar 
Boeira do Margs 
(Praça da Alfândega,
s/n-)
Entrada franca

# Durante a inauguração, aconte-

do gravuras, desenhos, cronologia e
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Obra gráfica do artista

aL1':.

Exposição
■ PEDRO WEINGÀRTNER — No Margs 
(Praça da Alfândega s/n°). Até 16 de novem
bro. Desenhos. De terça a domingo, das 10h 
às 18h.
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. Gravurasm Foi muito prestigiada a 
abertura da mostra Pedro 
Weingártner: Obra gráfica nas 
Galerias Iberê Camargo e Os
car Boeira no Margs. A gover
nadora Yeda Rorato Crusius 
foi recepcionada por Cézar 
Prestes, diretor do Margs, e 
pelos pesquisadores Alfredo 
Nicolaiewsky, Anico Hersko- 
vits, Cylene Dallegrave, Mário 
Rõhnelt, Marisa Veeck e Paulo 

0 Gomes. A exposição reúne 84 
§ desenhos, muitos cedidos por 

colecionadores como Fernando 
5 Renner Torelli, Arminda Souto 
| Lopes, Mauro Knijnik e Maria 
S Beatriz Ferreira.
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'J, ,*Í8Pedro Weingãrtner - Obra Gráfica — No Margs (Praça da Alfândega, s/n»), até 

amanhã. Mostra com 84 desenhos do artista, considerado um dos mais notáveis do Es
tado e um dos mais importantes do Brasil em seu tempo, que dominava as mais diver
sas técnicas, como carvão, bico-de-pena, grafite, aguada e pastel. Das lOh às 19h.

Design do Japão Hoje - Um Estilo de Vida Contemporâneo — No Museu Jú
lio de Castilhos (Duque de Caxias, 1205), até 29 de novembro. Cem produtos que mar- S© 
caram a história recente do design japonês, num amplo panorama da evolução do esti- \ 
Io de vida urbano. São maquetes de carros, utensílios domésticos, móveis, brinquedos, 
equipamentos eletrônicos e luminárias. Aberto de terças a sábados, das lOh às 18h.

Objetos Esparsos — No Restaurante Aquavit (República, 552), até 4 de dezembro.
Carlos Cardoso expõe seus trabalhos em óleo sobre tela. Visitação de segundas a sába- *; 
dos, das 11h30min às 14h, e quintas e sextas, das 20h30min às 23h.

Mulher no Espelho — Na Biblioteca Pública do Estado (3® andar da Casa de Cultu
ra Mario Quintana), até 30 de novembro. Homenagem à escritora Cecília Meirelles, por 
meio de livros e imagens, assim como obras suas em braille, recortes de jornais sobre 
sua vida e obra. De terças a sextas, das 9h às 21h, e finais de semana, das 12h às 21h.

Ásia: a Nova Onda Oriental — Ga Galeria Lunara da Usina do Gasômetro (5o an
dar), até 7 de dezembro. Projeção fotográfica e vídeo do artista suíço Beat Streuli, roda
do numa estação de trem, formando um mosaico de rostos reveladores das angústias, 
das esperanças e dos anseios da população que hoje mais cresce no planeta. Funciona
mento de terças a sextas, das 12h às 21 h.

*
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