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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Semana que vem no MARGS 
De 24/11 a 30/11

25/11 - Palestra com Armindo Trevisan - Expressionismo Alemão, 17h - Auditório 
29/11 - Nhoque Cultural - Bistrô do MARGS

Confira a última semana das mostras:

Paula Becker e os artistas de Worpswede - Pinacotecas
Trinca - Salas Negras
Imagens Gaúchas - Sala Berta-Locatelli
Acervo Grafar - Café do MARGS
Cícero Dias - Bistrô do MARGS

Saiba mais sobre os eventos no site www.margs.rs.gov.br

http://www.margs.rs.gov.br
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Documentação - MARGS

"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<documentacao@margs.rs.gov. br> 
terça-feira, 25 de novembro de 2008 16:19 
Acontece MARGS - Arte Conversada

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

Acontece no MARGS 
Dia 27, quinta, 17h, Auditório

Arte Conversada sobre Fotografia

0 segundo encontro do projeto Arte conversada ocorre nesta quinta-feira, às 17h, no 
Auditório do MARGS. 0 evento que pretende dialogar de forma descontraída sobre os diversos 
temas em torno das artes plásticas aproveita os últimos dias da mostra Imagens Gaúchas - em 
cartaz na Sala Berta-Locatelli até 30/11 - para discutir a fotografia na interface com a arte. Os 
convidados Eduardo Vieira da Cunha, Leopoldo Plentz e Luiz Eduardo Achutti conversam com o 
jornalista Roger Lerina, mediador do debate, sobre experiências que mesclam fotografia, pintura, 
gravura, jornalismo, publicidade, museologia e ciências sociais, entre as práticas de mercado e o 
estudo da academia.

Eduardo Vieira da Cunha é Doutor em Artes Plásticas pela Universidade de Paris I, 
Panthéon, Sorbonne, e já realizou diversas mostras no Brasil e no exterior. Além de artista 
plástico, é jornalista e museólogo. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em 
Artes Plásticas do IA-UFRGS, tendo orientado diversos trabalhos na área de fotografia. Leopoldo 
Plentz é formado em artes plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS e iniciou sua carreira como 
fotógrafo industrial e de publicidade. Coordenou o Gabinete de Fotografia da Faculdade de 
Arquitetura da UFRGS e foi professor de fotografia do Curso de Comunicação da UPF. Atualmente 
dedica-se à fotografia de autor e a documentação de bens culturais. Luiz Eduardo Achutti é 
Doutor em Etnologia no Laboratoire d’Anthropologie Visuelle et Sonore du Monde Contemporain 
da Universidade de Paris 7 Denis, Diderot, França, e atua como fotógrafo desde 1975. Atualmente 
é professor do IA-UFRGS e colabora com o jornal Folha de São Paulo, tendo recentemente lançado 
o livro A matéria encantada por Xico Stockinger. 0 evento tem entrada franca. Vagas limitadas 
a 70 lugares por ordem de chegada.

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

27/11/2008

mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br
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http://www.margs.rs.gov.br
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0 LIVRO

Imagens Gaúchas reúne três volumes 
em uma embalagem tipo luva. Cada um 
tem 72 páginas e mede 18 por 22 cen
tímetros. Os volumes não são vendidos 
separadamente. No total, são 242 fotos, 
com textos em edição biiíngüe portu
guês/inglês. Nas livrarias, o livro vai sair 
por R$ 65,90. Assinantes podem adqui
rir seus exemplares por R$ 50,90 pelo 
telefone 0800-051-3323 ou pelo site 
www.zerohora.com/rbspublicacoes.

Livro e exposição destacam cultura, 

tradições e paisagens do Rio Grande

Sübe aqueles livros bacanas, 
i r amente ilustrados com fo- nha Kadão. - Fica dormindo.

- Nem tudo é publicado - subli-

>grafias de paisagem, gente e Revela o fotógrafo que, pouco a 
Liítura de uma região, livros pouco, a equipe se deu conta de que 
a anas para dar de presente, tinha uma espécie de “supermosai- 
íja. a um parente distante ou a co” de fotografias do Rio Grande do 
m turista em visita ao Estado? Sul, ideais para a reunião em livro, 

um desses que a RBS Pu- Na hora da seleção, pesaram tanto o 
ações lança hoje, às 19h, em tema quanto a cor, a harmonia esté- 
midade no Margs, em Porto tica, a força da composição, 
gre, apenas para convida- - São olhares não estereotipados 

O lançamento de Imagens sobre o Rio Grande do Sul - aponta 
íchas será acompanhado por Kadão. - Não são cartões-postais, 
a exposição que pode ser vi- Em todas as fotos, há pelo menos 
da a partir de amanhã e até um pouco de visão jornalística, uma 
le novembro, na Sala Berta- abordagem mais solta, 
atelli do museu, sempre com Imagens Gaúchas vem em uma

rada franca.

A EXPOSIÇÃO

Imagens Gaúchas apresenta na Sala 
Berta-Locatelli do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°, térreo) uma fotografia de 
cada um dos 37 repórteres fotográficos 
que participam do livro. A mostra, sem
pre com entrada franca, fica em cartaz 
até 30 de novembro, de terças a domin
gos, das 10h às 19h.

os«
d

luva com três volumes, medindo ca
da um deles 18 por 22 centímetros, 

icardo Chaves, o Kadão, com 72 páginas cada. O primeiro 
editor de Fotografia de volume está dedicado a Paisagens. 
Zero Hora e co-editor O segundo, a Costumes 8c Cultura, 
de Imagens Gaúchas O terceiro, a Tradições. Os três con- 
(com Pedro Haase), tam com textos do repórter especial 
conta que partiu da de ZH Moisés Mendes, 

statação de que ZH e outros jor- 
; do Grupo RBS - Diário Gaúcho, Negras do Margs inclui pelo menos 
rio de Santa Maria e Pioneiro - uma foto dos 37 repórteres fotográ- 
mulam estupendo acervo de fotos, ficos que participam do projeto.

;

A mostra em cartaz nas Salas Fotos selecionadas para o livro 
Imagens Gaúchas compõem uma 

espécie de mosaico do Estado Ilí m

http://www.zerohora.com/rbspublicacoes
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PORTO ALEGRE, TERCA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2008

FEIRA DO LIVRO

Museu tem programação especial
CARTUM DE IUSK/

TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2008 | arteagenda@correiodopovo.com.br

Margs na Feira do Livro

sSSS SSSSBa
que retratam cenas das tradicionais barracas, 
viagens sugeridas pela literatura, personagens 
lendo em situações cotidianas e outras apropria
ções, que unem o livro aos gourmets, às 
las, crianças e outras associações fantásticas.

Em homenagem ao estado de Pernambuco, 
que rendeu à literatura nacional a tradição do 
Cordel e nomes como Ariano Suassuna, serão 
expostas 16 reproduções de gravuras de Cícero 
Dias (1907-2003). Editadas pela Cia. Editorial 
de Pernambuco (CEPE), mostram as diferentes 
facetas, costumes e personagens da região. 0 
pintor, gravador, desenhista, ilustrador, cenó
grafo e professor iniciou estudos de desenho em 

terra natal e se matriculou, em 1925, nos 
de Arquitetura e Pintura da Escola Na

cional de Belas Artes, mas não os concluiu. Em 
contato com os modernistas, colaborou com a 
Revista de Antropofagia e incentivado por Di Ca
valcanti, foi para Paris, onde conheceu Matisse, 
Léger e Picasso, de quem se tomou amigo. Tam
bém no programa alusivo ao maior evento literá
rio a céu aberto da América Latina estão as pa
lestras sobre “Expressionismo Alemão”, dia 4 de 
novembro, com Voltaire Schilling e "Simões Lo
pes Neto, Guimarães Rosa e Machado de Assis” 
dia 7. com Kathrin Rosenfield e Márcia Ivana Li 
ma e Silva; que ocorrem no auditório da institui 
çáo, sempre a partir das 17h.

carave-

sua 
cursos

^^JJ^Jaúchas^nostr^nivro^omlançamento hoje, 19h, na Berta-Locatelh

mailto:arteagenda@correiodopovo.com.br
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ARTE DIÁLOGO
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C hoje o segundo encontro 
! ■£-/ do projeto Arte Conversada 

no Auditório do Margs. 0 
evento, que promove um diálogo 
descontraído sobre as artes 
plásticas, aproveita os últimos 
dias da mostra Imagens Gaúchas 
- em cartaz na Sala Berta- 
Locatelli, até o dia 30 -, para 
discutir a fotografia e arte.

O bate-papo entre Eduardo 
Vieira da Cunha, Leopoldo Plentz 
e Luiz Eduardo Achutti será 
mediado por Roger Lerina. Quem 
gosta de fotografia, pintura, 
gravura e afins não deve perder.
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registro fotográfico de mais de 45 mil quilô
metros de viagem pelo Brasil, em 522 dias,O é o objeto da mostra “Bem Brasil", que se

rá aberta às 17h de amanhã, no Café do Museu de
Arte do Rio Grande do Sul (Margs), localizado na
Praça da Alfândega, s/nü. A exposição é composta 
por 15 imagens, feitas durante a expedição do fotó
grafo Ita Kirsch, e da produtora visual Simone 
Blauth de Sul a Norte do Brasil.

Na abertura da mostra será lançado o livro 
“Bem Brasil”, com sessão de autógrafos no local. A 
obra apresenta fotografias de Ita Kirsch, com tex
tos de Paula Taitelbaum e Eduardo Bueno. O de- 
sign gráfico é assinado por Ana Adams e a coorde
nação do projeto é de Simone Blauth.

A mostra que fica em cartaz até ls de março de 
2009, com entrada franca, traça um recorte do pa
norama colorido feito pelo casal. As imagens aca
bam revelando as descobertas da viagem, o regis
tro das características selvagens, folclóricas e im
pressionantes do pais.

Ita e Simone cruzaram o território do Sul do Rio 
Grande até o Norte de Roraima, do Oeste do Mato 
Grosso até o Leste de Pernambuco. Neste cami
nho, atravessaram as Chapadas, aventuraram-se 
pela Floresta Amazônica e fizeram um redescobri- 
mento do litoral brasileiro. O trajeto da dupla foi 
feito a bordo de uma Kombi Safári.

Registros de Ita Kirsch mostram a religiosidade no Maranhão

*'* -,____éj

:

Revoada de pássaros é detalhe em fotos que redescobrem o litoral
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1 Retratos brasileiros
ITA KIRSCH/DIVULGAÇÃO

0 registro de mais de 45 mil qui- projeto também é de Simone. A mos- 
lômetros de viagem pelo Brasil, tra fica em cartaz até 1 ^ de março, de 
em 522 dias, estará em cartaz terças a domingos, das lOh às 19h, 
no Café do Margs (Praça da com entrada franca.

Alfândega s/n-), na mostra “Bem 
Brasil” (foto), que inaugura hoje, às panorama colorido feito pelo casal. 
17h. A exposição é composta por 15 As imagens servem para revelar as 
imagens, feitas durante a expedição descobertas da viagem, o registro do 
do fotógrafo Ita Kirsch e da produ- selvagem, folclórico e impressionante 
tora visual Simone Blauth. Na oca- do país. Eles cruzaram o território do
sião, também será lançado o livro ho- Sul do Rio Grande do Sul ao Norte
mônimo com sessão de autógrafos de Roraima, do Oeste do Mato Gros- 
no local. A obra apresenta fotografias so ao Leste de Pernambuco, atraves- 
de Kirsch e textos da escritora Paula sando o Sertão e as Chapadas. 
Taitelbaum e do jornalista Eduardo turando-se pela Floresta Amazônica 
Bueno. O design gráfico é assinado e redescobrindo o litoral. O trajeto foi 
por Ana Adams e a coordenação do feito a bordo de uma Kombi Safári.

“Bem Brasil” traz um recorte do

aven-


