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i Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Maiagoli

ACONTECE NO MARGS
Extensão, eventos e promoções especiais de DEZEMBRO

AGENDE-SE:
07/12 - 10 anos do Café do MARGS, 17h - Café do MARGS
10 e 17/12 - Últimos encontros do Seminário Livre de Arte e Cultura - Auditório
11/12- Abertura da mostra Bem Brasil, 17h - Café do MARGS
16/12 - Abertura da exposição Acervo MARGS - Expressividade na Arte Brasileira - Galerias 
Oscar Boeira e Iberê Camargo

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.

OBRA EM DESTAQUE lembra VASCO PRADO. Há dez anos, as Pinacotecas do MARGS encontravam-se 
ocupadas por esculturas - expressões que o professor Fernando Corona classificava como as mais complexas 
formas das artes plásticas. E não se tratavam de quaisquer manipulações sobre a argila, o gesso, a pedra, a 
madeira ou o metal: falamos das esculturas do mestre Vasco Prado, plenas de força, harmonia, equilíbrio e 
experimentação. Bronzes e mármores que apresentavam movimento, planos amplos e inflexões sugerindo 
formas. Em meio aquela mostra, Vasco faleceu, deixando no Acervo do MARGS ecos de seu árduo trabalho 
que como diria Luis Fernando Veríssimo, “respondem ao tato da palma” - aquela irresistível compulsão que 
temos ao ver uma obra de Vasco: tocá-la, para tentarmos fazer parte dela. Cézar Prestes, Diretor do 
MARGS. - A partir do dia 9 de dezembro, no Saguão do Museu.

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:

07/12. 17h - Comemoração dos 10 anos do Café do MARGS. às 17h - Café do MARGS 
0 Café do MARGS completa uma década em grande estilo. Seus clientes e amigos estão convidados para 
brindar no próximo domingo, dia 7. Como presente ele recebeu a conquista do Prêmio Gula Diners 2008 

2o melhor Café de Porto Alegre. Aberto desde dezembro de 1998, a gastronomia oferecida no espaço 
é toda desenvolvida e elaborada pelo próprio Café, incluindo 12 diferentes tipos de tortas doces e 6 tipos 
salgadas. São aceitas encomendas de todas as receitas elaboradas. O Café do MARGS é aberto de terça a 
domingo, das 10 às 19 horas, no primeiro pavimento do Museu.
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10 e 17/12. 16h - Últimos encontros do Seminário Livre de Arte e Cultura - Auditório
Ministrado por José Luis Amaral, do Núcleo de Documentação e Pesquisa do Museu, 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. Ingresso solidário para inscrição e 
freqüência: um quilo de alimento não-perecível ou peça de roupa para campanhas solidárias do 
Governo do Estado.

11/12. 17h - Abertura da mostra Bem Brasil - Café do MARGS
0 registro de mais de 45mil km de viagem pelo Brasil, em 522 dias, vai estar em cartaz no Café do 

MARGS na mostra Bem Brasil, que inaugura dia 11 de dezembro, às 17h. A exposição é composta por 15 
imagens, feitas durante a expedição do fotógrafo Ita Kirsch e da produtora visual Simone Blauth. Na 
ocasião, também vai ser lançado o livro homônimo com sessão de autógrafos no local. A obra apresenta 
fotografias de Ita e textos da escritora Paula Taitelbaum e do jornalista Eduardo Bueno. 0 design gráfico é 
assinado por Ana Adams e a coordenação do projeto é de Simone Blauth. A mostra Bem Brasil fica em 
cartaz até 1o de março. Visitação de terça a domingo, das 10h às 19h com entrada franca.

16/12. 10h - Abertura de Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira - Galerias Oscar Boeira
e Iberê Camargo

Após nove meses percorrendo o interior do Estado do RS, a mostra Acervo do MARGS - 
Expressividade na Arte Brasileira retorna as galerias Oscar Boeira e Iberê Camargo. 0 MARGS aproveita a 
ocasião para apresentar os números do projeto itinerante Tesouros do MARGS, que visitou Caxias do Sul, 
Santa Cruz do Sul, Pelotas e Passo Fundo entre os meses de setembro de 2007 e junho de 2008, atingindo 

público de 12 mil pessoas. O trabalho de ação educativa contou com a participação mais de 140 grupos 
escolares e forneceu aos estudantes e professores elementos para aprimorar, debater e fruir a Arte, 
estabelecendo valiosos intercâmbios culturais entre as comunidades pelas quais passaram as obras. A 
mostra Acervo do MARGS - Expressividade na Arte Brasileira conta com cerca de vinte obras de artistas 
como
Visitação até 1o de março, de terça a domingo das 10h às 19h, com entrada franca.

um

Di Cavalcanti, Portinari, Danúbio Gonçalves, Vasco Prado, Tomie Ohtake, Piza, Iberê e Stockinger.

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br
www.margs.rs.gov.br
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Assunto:

A obra "Sem 
Título", de 
Alfredo
Nicolaiewsky, é 
parte da mostra 
"Mestiçagens 
na Arte
Contemporânea", 
em cartaz no 
Margs

neio é também o final de um ciclo 
de exposições no Margs.

Neste domingo, termina o perío
do de visitação de quatro mostras 
em cartaz no museu. Uma delas, 
Mestiçagens na Arte Contemporâ
nea, será tema de um debate mar
cado para hoje, às 15h, com entrada 
franca.

do Margs para o debate, intitulado Cru
zamentos na Arte Contemporânea. Vão 
falar sobre seus trabalhos e explicar o 
processo de mestiçagem entre as dife
rentes linguagens artísticas exploradas 
na mostra, como gravura, monotipias, 
instalação e vídeo.

- A arte contemporânea contempla 
todos os tipos de mistura entre as lin
guagens. As mestiçagens são cruza
mentos nos quais a individualidade dos 
elementos permanece e gera tensões de 
significado que não são resolvidas - ex
plica Icleia Cattani.

Outras exposições que terminam 
neste domingo são Acervo do MARGS 
- Evolução Histórica, Cores e Texturas e 
micromargs - todas com entrada franca.

Quatro mostras do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°, fone 3227-2311) 
terminam neste domingo:

> Mestiçagens na Arte Contemporânea (Ga
lerias Ângelo Guido e João Fahrion e Sala Pedro 
Weingârtner)

> Acervo do Margs - Evolução Histórica (Pina
cotecas)

> micromargs (Café do Margs)
* Visitação até domingo, das 10h às 19h, com 

entrada franca

Inaugurada em dezembro passado, 
Mestiçagens na Arte Contemporânea 
reúne 20 obras realizadas durante um 
extenso trabalho de pesquisa nos últi
mos oito anos. Ao todo, são oito artistas 
envolvidos, sob a coordenação da pro
fessor Icleia Cattani, professora do pós- 
graduação em Artes Visuais da UFRGS.

> Cores e Texturas (Bistrô do Margs)
* Visitação: até sexta, das 11h às 21 h, e sábado 

e domingo, das 11h às 19h, com entrada franca


