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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

ACONTECE NO MARGS
Extensão, eventos e promoções especiais de NOVEMBRO

AGENDE-SE:
4/11 a 16/11 - Café Terraço MARGS, 16h às 20h
5/11 - Oficina de Gravura Festejando Machado de Assis, 14h - Torreões
7/11 - Palestra sobre Machado de Assis, Simões Lopes Neto e Guimarães Rosa, 17h - Auditório
20/11 - Treinamento teórico-didático para orientadores, 15h - Mini-auditório
20/11 - Palestra Os artistas de Worpswede, 17h - Auditório
27/11 - Arte Conversada, 17h - Auditório
29/11 - Nhoque Cultural - Bistrô do Margs

HORÁRIO DO MARGS NA FEIRA. Durante a 54a edição da Feira do Livro o Museu abre de terça a domingo, das 
10h às 20h e também às segundas-feiras, das 13h às 20h, acompanhando o horário do evento.

VISITE a Mostra de Acervo Permanente nas Galerias João Fahrion, Ângelo Guido e Sala Pedro Weingártner
com uma amostra significativa da Coleção do MARGS, incluindo trabalhos de grandes nomes da arte nacional e 
internacional. A seleção traz 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. Para conferir a lista completa de obras expostas, acesse a seção 
Acervo Permanente no site www.margs.rs.gov.br.

TODA A QUARTA, das 16h às 18h, ocorre o Seminário Livre de Arte e Cultura, no Auditório do MARGS. 
Ministrado pelo coordenador do Núcleo de Documentação e Pesquisa do Museu, José Luis Amaral, a 8a edição 
do seminário traz a pergunta-título Por que somos modernos?, abordando a arte e a literatura na modernidade 
e na atualidade, desde seus desdobramentos na Grécia antiga, passando pela era medieval e o surgimento do 
“moderno” com seus diversos paradigmas, estilos e discursos. A atividade segue até 10/12. Ingresso 
solidário para inscrição e freqüência: um quilo de alimento não-perecível ou peça de roupa para a 
Campanha do Agasalho 2008.

Mais informações sobre os eventos no site www.margs.rs.gov.br ou junto ao Núcleo de Extensão
do MARGS. fone 51 3227 2311. e-mail extensao@margs.rs.gov.br.

SOBRE A PROGRAMAÇÃO:

04/11 a 16/11. 16h às 20h - Café Terraço MARGS
Durante o período da Feira do Livro, o Café Terraço Margs é a nova opção para o happy hour. Localizado no 
último andar do prédio histórico, o espaço foi idealizado pelo diretor do Museu, Cézar Prestes, e pelo 
arquiteto Moacyr Kruchin. Integrante do Conselho Consultivo do MARGS, Kruchin utilizou na decoração, móveis 
de madeira, da Loc Store, e móveis de fibras, da Maiora. 0 Café apresenta no cardápio variedades de quiches 
e a Torta Poesia, uma homenagem à literatura feita com chocolate branco e castanhas. O público pode 
apreciar as tradicionais barracas da Praça da Alfândega e os jacarandás floridos no atrativo terraço a partir do 
dia 4 de novembro até o dia 16 de novembro, das 16h às 20h. 0 horário de funcionamento do MARGS muda 
durante a Feira: o Museu passa a fechar às 20h, além de abrir as segundas-feiras, das 13h às 20h.

05/11. 14h - Oficinas de gravura Festejando Machado de Assis - Torreões

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.margs.rs.gov.br
mailto:extensao@margs.rs.gov.br
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Gravura
m O Grupo AFIecha, dos gravadores Cylene 
Dallegrave, Eda Lani Fabris, Lilia Manfroi, Mabel 
Fontana, Márcia Tiburi, Marcos Sanches e Maria 
Tomaselli, inaugura a mostra “Trinca” no Margs nesta 
quinta-feira. A exposição vai mostrar as gravuras dos 
três minilivros do grupo, com os textos de Guimaraes 
Rosa, Simões Lopes Neto e também da ultima 
publicação, com o conto “Idéias do Canario , 
de Machado de Assis.+
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Literatura expressa 

em gravuras
O grupo Aflecha ocupa 

as Salas Negras do Museu 
de Arte do Rio Grande do 

u Sul Ado Malagoli (Praça 
< da Alfândega, s/n9) a partir 
3 das 19h desta quinta-feira,
| com a exposição Trinca,
| cuja visitação acontece de 
2 terças a domingos, das lOh 

às 19h, até 30 de novembro. 
O coletivo de artistas 
plásticos - formado por 
Cylene Dallegrave, Eda Lani 
Fabris, Lilia Maníroi, Mabel 
Fontana, Mareia Tiburi, 
Marcos Sanches e Maria 
Tomaselli - apresenta três 
minilivros, que contam com 
gravuras para ilustrá-los. As 
publicações são de 5x5cm e 
abordam as obras de João 

^ Simões de Lopes Neto, João 
q. Guimarães Rosa e Machado 

de Assis. Durante o período 
| de realização da 54? Feira do 
| Livro de Porto Alegre, Trinca 
* poderá ser conferida.

Quinta de São Romualdo, 
de Simões Lopes Neto, A

Terceira Margem do Rio, de 
Guimarães Rosa e Idéias 
do Canário, de Machado de 
Assis, ganharam edições 
luxuosas em formato 
pequeno, com impressão em 
papel alemão, encadernação 
artesanal e capa de couro. Os 
volumes foram produzidos 
em tiragens limitadas de 200 
exemplares numerados, com 
certificado de autenticidade. 
Cada exemplar é único e foi 
pensado para ser uma “jóia”, 
idéia que a embalagem que 
o acompanha reforça. No 
caso de Idéias do Canário, 
as gravuras estarão 
em caixas de acrflico, 
dispostas em instalação, 
em diálogo com textos da 
professora universitária 
Kathrin Rosenfield. Outras 
atividades - palestra sobre 
os três autores, oficinas de 
gravura e encontro com o 
Aflecha - estão programadas. 
Informações pelo telefone 
3227-2311.

Obra de Lilia Manfroi tem conto 
de Machado de Assis como tema

-
■

5
i

H >;. ...

Mareia Tiburi abordou história de 
Guimarães Rosa em gravura
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Exposição exibe minilivros
A rS!f?erf^MUfU.áeíirtedoRio ne Dallegrave, Eda Lani Fabris. Lilia 

Grande do Sul (Praça da Alfandega, s/nQ) Manfroi, Mabel Fontana, Márcia Ti-
Dosicãn^riw d3í Í?h 2® h°je' 3 CX' buri’ Marcos Sanches e Maria Toma- fP.
sen a n J ' r grUp°í Sfcha’ ?ue aPre- selli- A Programação paralela do "
5"* 2 m,nil'vros Prazidos pelo coletivo evento inclui palestra e oficinas de
56’ rm° a CS^dcAfom ° pe™d° da ^avura- Trinca" está sendo organi-
obradè Simn LTTde Pí A^gre C ab0rda 3 2303 com aP°io d0 governo do Esta-
í l7 eSA e .^Pf8 Neí0- Guimaráes Rosa do e da Secretaria de Estado da Cui

de*lSdcfsls- ,As Pequenas publicações tura. A visitação para o público po
de b x 5cm sao ilustradas com gravuras de Cyle- derá ser feita a partir de amanhã até

moouçAo/cp o dia 30 de novem- 
.........bro, de terças a do-

RfPRODUÇÃO/(P

mingos, das lOh 
j às 19h, com entra

da franca.
Os contos clás

sicos "Quinta de 
i Sào Romualdo", de 

Simões de Lopes 
Neto, “A Terceira 
Margem do Rio", 
de Guimarães Ro
sa e “Idéias do Ca
nário”, de Macha- n. , . n . _ „
do de Assis, ga- UD de Cy,ene Dallegrave em um dos minilivros
nharam micialmente edições - idéia reforçada pela embalagem de veludo que 

_ luxuosas em lormato míni, acompanha a pubücação. O livro-miniatura des-
J*:'■; I mipref ao em papel ale- loca a atenção do leitor, porque amplia o sentido

mao’ encadernaçao artesanal da imagem: primeiro, para as gravuras inseridas 
e capa de couro Os pequenos no texto; segundo, para a imagem plástica que 
livros toram produzidos em ti- encerra o espaço diminuto. Nas Salas Negras as 
ragens limitadas de 200 exem- gravuras editadas vâo ser expostas em pequenas 
piares numerados, com certifi- caixas de acrílico, sendo que a mais recente obra 

* M cad0 autenticidade para - a recém-lançada “Idéias do Canário" - vai ser 
trabalho que segue uma disposta numa instalação na qual as impressões 

especie de analise combinató- vão ser colocadas ao redor de uma gaiola dialo- 
na: cada livnnho e único e foi gando também com textos da pesquisadora Kat- 
concebido para ser uma “jóia” hrin Rosenfield.

um

Ilustração de Márcia Tiburi integra a mostra no Margs
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Museu

O grupo A Flecha inaugura hoje no Margs a exposição Trinca, 
que reúne gravuras concebidas especialmente para ilustrar contos 
de Simões Lopes Neto, Guimarães Rosa e Machado de Assis. Fa
zem parte do grupo, entre outros artistas, Maria Tomaselli, Márci; 
Tiburi e Paulo Olszewski (trabalho dele acima). A mostra segu< 
em cartaz até 30 de novembro, sempre com entrada franca.
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O Margs preparou uma série de ati
vidades para comemorar a Feira do Li
vro. Além das exposições que trazem 
reproduções de obras de Cícero Dias e 
dos cartuns do acervo dos Grafistas As
sociados do RS, os visitantes que des
cobrirem a charada deixada pelo grupo 
AFIecha na mostra “Trinca”, ganham 
uma minigravura inspirada nos contos 
de Machado de Assis, Simões Lopes 
Neto e Guimarães Rosa.
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Kathrin Rosenfiekl e 
Márcia Ivana Uma e Silva 
discutem Machado de 
Assis, Guimarães Rosa e 
Simões Lopes Neto a partir 
das criações do coletivo de 
artistas A Flecha, que está 
em cartaz no Margs. As 17h, 
no auditório do museu.
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• A Obra de Machado de Assis, Gui- 
maraes Rosa e Simões Lopes Neto a partir
RosínS0 d A,fUp° Aflecha'com 
Rosenfreld e Márcia Ivana Lima
Auditorio do Margs e Silva -


