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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<documentacao@margs. rs.gov. br> 
quinta-feira, 30 de outubro de 2008 17:36 
Semana que vem no MARGS

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoii

Semana que vem no MARGS 
De 31/10 a 08/11

04/11 - Palestra com professor Voltaire Schiling
05/11 - Início da oficina de gravura Festejando Machado de Assis
07/11 - Palestra sobre a obra de Simões Lopes Neto, Guimarães Rosa e Machado de Assis

NO BISTRÔ DO MARGS. Confira a homenagem da Feira do Livro ao estado de Pernambuco, que rendeu a 
literatura nacional a tradição do Cordel e nomes como o de Ariano Suassuna. Por isso o Bistrô do Museu 
apresenta 16 reproduções de gravuras do pernambucano Cícero Dias, editadas pela Companhia Editorial de 
Pernambuco - CEPE - que mostram as diferentes facetas, costumes e personagens da região. As imagens 
fazem parte do livro Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre. 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. Inspirado pelo charme da Feira do Livro, o cardápio apresenta a torta 
Poesia. Feita com chocolate branco e castanhas, ela é uma ode deliciosa ao paladar. 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. A partir do dia 31 de outubro, 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

10/12/2008

mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br
http://www.margs.rs.gov.br
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Mostra em cartaz a partir de
hoje, no Margs, reúne artistas
que se fixaram em aldeiaexpressiomsmo alemã no fim do século 19

Exposição bem incomum 
aquela que será inaugurada ho
je à noite, no Margs, em Porto 
Alegre. Reúne 47 gravuras e 17 
desenhos realizados na virada 
do século 19 para o 20, no inte
rior da Alemanha, correspon
dendo ao que seria o primeiro 
expressionismo germânico.

São obras para se ver bem de 
perto, com tempo de sobra e em 
silêncio. A entrada é franca.

finiria como “estranha”, onde tudo, * 
segundo ele, voltava-se a um céu “de wâ 
indescritível mutabilidade e grande- * 
za”: “Ele (o céu) se reflete em cada » 
folha. Tudo parece se ocupar dele; | 
ele é onipresente”. Sobre os artistas ^ 
que migraram para lá, o poeta ob- ] 
servou: “Dão preferência ao eterno j 
em detrimento do efêmero”.

Paula Becker interessou-se sobre
tudo pelas figuras mais marginaliza
das da aldeia, em especial os velhos 
e os pobres. Perseguia a simplicidade 
e, conta-se, não foi bem compreen
dida por seus colegas artistas, nem 
mesmo por seu marido. Morreu 
muito jovem, aos 31 anos, logo após 
o nascimento de sua filha, deixando 
um legado vasto de quase 700 pintu
ras e mais de mil desenhos.

Organizada pelo Instituto de Rela
ções Exteriores da Alemanha, o IFA, a 
mostra chega a Porto Alegre a partir 
de parceria entre o Instituto Goethe e 
o governo do Estado. Já apresentada 
em 20 países ao longo dos últimos 10 
anos, a retrospectiva esteve este ano 
no Masp, em São Paulo. Da capital 
gaúcha, segue para Curitiba, Brasília 
e outros países da América Latina.

mostra ocupa as três 
pinacotecas do andar 
térreo do museu, na 
Praça da Alfândega. 

| Está organizada em 
três módulos. Um 

deles oferece uma espécie de pa
norama da produção da colônia 
de artistas que trabalhou entre as 
décadas de 1880 e 1910, em Worp- 
swede, região isolada nas proximi
dades de Bremen, na Alemanha. O 
segundo módulo destaca a obra de 
alguns artistas, como Otto Moder- 
sohn (1865 - 1943). O terceiro (e 
mais importante) está voltado para 
o trabalho da mulher de Otto, Paula 
Modersohn-Becker (1876 - 1907). 
Paula é saudada como a primeira 
artista alemã a ter assimilado a no
vidade representada pelos fundado
res da arte moderna: Paul Cézanne, 
Vincent Van Gogh e Paul Gauguin, 
que atuavam na França.

O pintor Fritz Mackensen foi o 
primeiro artista a chegar à aldeia 
nórdica de Worpswede. Ia passar 
as férias de verão na casa de uma 
amiga, apaixonou-se pela paisagem 
e pela vida simples que se levava lá 
e conseguiu atrair seus colegas da 
Escola de Belas Artes de Munique. 
O grupo que se fixou ali dizia-se in
satisfeito com a tradição acadêmica, 
sobretudo com os temas históricos 
e mitológicos que a dominavam. 
Essa turma buscava novas repre
sentações da paisagem. Daí seu 
entusiasmo com Worpswede, terra 
que o poeta Rainer Maria Rilke de-

Gravura 
da alemã 

Pauta 
Becker.
No alto, 

desenho 
da mesma 

artista

PAULA MODERSOHN-BECKER 
E OS ARTISTAS DE WORPSWEDE

Abertura hoje, às 19h. Visitação de amanhã até 30 
de novembro, de terças a domingos, das lOh às 19h.

Pinacotecas do Margs (Praça da Entrada
Alfândega, s/n°), fone (51) 3227-2311. franca.

A exposição: organizada pelo Instituto de Relações 
Exteriores da Alemanha, já esteve em 20 países. 
Reúne pinturas e gravuras de artistas do primeiro 
expressionismo alemão, radicados na região de 
Woipsede. Inclui fotografias e livros de época.
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Gravura em metal (acima) e desenho (à direita) de v, um dos
artistas que se destacaram na colônia de Worpswede, no interior da Alemanha

. . - ................................. ■



Museu de Arte do RS 
J orna I:.. .. vS.s*^

ío Malagoli

o2 A ÁO. doei?Data:

olPágina:..

Assunto: dte-
JAxxac^s»

Margs abre mostra de Paula 

Modersohn-Becker.
DIVULGAÇÃO

A Margs (Praça da Alfândega,
\J s/n-) apresenta um capítulo à 
parte do modernismo clássico, atra
vés da exposição “Paula Moder
sohn-Becker e os Artistas de 
Worpswede” (foto), que tem abertu
ra hoje, às 19h, e visitação a partir de 
amanhã, de terças a domingos, das 
10h às 19h, até 30 de novembro.

Com 94 obras inéditas no Estado, 
a mostra apresenta trabalhos do pri- 
meiro expressionismo alemão. Com- lada nas proximidades de Bremen, 
põem a exposição gravuras, dese- Alemanha - é sinônimo de imagens 
nhos e fotografias de Paula Moder- carregadas de sentimento sobre a 
sohn-Becker, Fritz Mackensen, Otto paisagem nórdica. Mas também sig- 
Modersohn, Heinrich Vogeler, Fritz nificou o movimento de ruptura de 
Overbeck e Hans am Ende - além de jovens artistas, que se distanciaram 
publicações de Rainer Maria Rilke, de temas acadêmicos em prol de uma 
Oscar Wilde e Iwan Turgenieff. visão da natureza como mestra.

Worpswede - uma localidade iso-
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Expressionismo alemão
Até o último dia do mês, fica em exposição no MARGS a mostra "Paula 
Modersohn-Becker e os artistas de Worpswede". Desenhos, fotogra
fias e gravuras de Paula Modersohn-Becker, Otto Modersohn, Heinrich 
Voge ler, Hans am Ende, Fritz Overbeck e Fritz Mackensen, além de 
publicações de Rainer Maria Rilke, Oscar Wilde e Iwan Turgenieff, in
tegram a exposição que já passou por mais de 20 países nos últimos 
dez anos. Com entrada gratuita, a visitação pode ser feita de terças a 
domingos, das lOh às 19h. A gravura ao lado é "A criada dos gansos", 
de Paula Modersohn-Bechker. Acesse www.margs.rs.gov.br.

http://www.margs.rs.gov.br
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Palestra e show
“Expressionismo alemão" é a palestra que o historiado, 

e diretor do Memorial do RS (Praça da Alfândega, s/nQ), 
Voltaire Schilling, ministrará hoje, 17h, no auditório da 
instituição, com entrada franca. O evento integra a progra
mação da instituição na Feira do Livro. No Teatro Renas
cença (Erico Veríssimo, 307), tem show gratuito da banda 
Cow Bees e de Jimi Joe, a partir das 19h30min.

“Astros Imaginários" é o título do show da Cow Bees, 
que apresentará suas performances, intercalando o palco 
com o veterano Jimi Joe. Felipe Kõetz, Carlos D’Elia, Ale
xandre Vianna, Rosana Azevedo e Leandro Selister apre
sentam suas canções, trazendo dois personagens que 
acreditam serem pop stars. Vídeos e cenas costuram este 
delírio megalomaníaco. O encontro integra o projeto Repú
blica do Rock, da Secretaria Municipal de Cultura, dedica
do a Droducões indenendentes
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Hoje o papo é sobre expressionismo alemão no auditório do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°), às 17h. O professor e crítico de arte 
Armindo Trevisan vai conduzir o encontro que abordará as origens do 
expressionismo na história da arte e as inovações promovidas por essa 
escola. Trevisan ainda faz uma aproximação dos artistas expressionistas 
com os primeiros pintores modernistas brasileiros.
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Marcos de uma escola
Como programação paralela à mostra “Paula Mo- 

dersohn-Becker e os artistas de Worpswede”, o Museu 
de Arte do RS e o Instituto Goethe vêm realizando de
bates sobre o expressionismo alemão. O encontro de 
hoje, às 17h, no próprio museu, é conduzido pelo pro
fessor e crítico de arte Armindo Trevisan. Ele aborda
rá as origens históricas desse movimento, bem como 
as inovações que decorreram de sua existência. Tam
bém comentará heranças dessa eminente escola, 
além de traçar uma aproximação entre modernistas 
brasileiros e expressionistas alemães. A exposição 
permanece no museu até 30 de novembro. Para saber 
mais sobre a palestra, os interessados podem conta
tar o Núcleo de Extensão do Margs, pelo fone 3227- 
2311. A entrada é franca. Há 70 vagas para assistir ao 
debate, que serão preenchidas por ordem de chegada.


