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"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.bP* 
<documentacao@margs.rs.gov.br>
sexta-feira, 6 de março de 2009 18:50 
Semana que vem no MARGS

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

&*** m
RIO Grance do Sul Ado MaiagoliMuseu c e Arte üo

Semana que vem no MARGS 
De 08/03 a 14/03

Últimos dias da exposição Sagrado Coração, Missão de São Miguel. A exposição apresenta trabalhos 
feitos com carvão, terra e minerais retirados nas ruínas de São Miguel. 0 objetivo e mostrar uma 
contemporânea através de pinturas, monotipias e fotografias do conjunto das Missões, consideradas patrimo 
mundial pela Unesco. A mostra traz 17 telas em grande formato com o trabalho de pintura e monotipia sobre 

série de 10 montagens de fotografias sobre acrílico, ampliadas em 3D lenticular - que cria uma
vistos da redução jesuítica. Destaque também para as 3U 

história do sítio arqueológico com a

lona crua e uma
ilusão de profundidade revelando ângulos

Locatelli, com entrada franca. Saiba Mais.

nunca

como Arte e Patrimônio, realizada pelo IPHAN. 0 jornalista Roger Lerina media o assunto com superintendente 
do IPHAN no Rio Grande do Sul, Ana Meira, e com o artista Luiz Carlos Felizardo, que teve seu projeto

contemplado pelo edital.

Visite nosso site www.margs.rs.gov.br
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Na ex|X)Siçao ‘Sagrado
Coração", no Margs,
Carlos Vergara tem
como referência as
minas de São Miguel
das Missões

Santa Maria

TATIANA PY DUTRA

Santa Maria está de olho em um artista que nasceu lá,
que construiu uma carreira admirável, de projeção na
cional, mas que nunca voltou a sua própria cidade.

Trata-se de Carlos Vergara, 67 anos, gaúcho radicado no 
Rio de Janeiro, atualmente em cartaz no Margs, em Porto 
Alegre, com a exposição Sagrado Coração, que tem como 
ponto de partida as ruínas de São Miguel das Missões.reencontro

secretário de Cultura de Santa Maria, o artista plástico 
Titi Roth, diz que entrará em contato com Carlos Ver
gara para convidá-lo a expôr na cidade o mais breve 
possível. O plano é que as obras dos grandes artistas 
da região (além de Vergara, Carlos Scliar e Iberê Ca
margo) sejam expostas no Museu de Arte de Santa 

Maria (Masm). Para que isso aconteça, Roth quer fechar uma parce
ria com o Margs. Ele feia com entusiasmo da obra de Vergara;

- Ele tem uma pintura extremamente vigorosa e contemporânea. 
Há toda uma trajetória de brasilidade na cor, nos elementos que ele 
usa. É uma produção representativa de nossos valores.

Apesar de jamais ter morado no Estado, Vergara colocou o Rio 
Grande em seu mapa-múndi artístico na mostra Sagrado Coração, 
um olhar do artista sobre as ruínas de São Miguel das Missões, em 
cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Em uma 
das idas às reduções jesuíticas, no ano passado, o artista sobrevoou 
sua terra natal e sentiu uma certa nostalgia.

- A Santa Maria, não voltei não por falta de curiosidade, mas de 
oportunidade - diz. - Iberê Camargo (pintor gaúcho que foi professor 
de Vergara), que tinha uma relação grande com Santa Maria, tentou 
mesmo fazer uma exposição minha lá. É uma coisa que ainda está 
para acontecer. Tomara que aconteça logo.

Carlos Vergara deu entrevista, de seu estúdio em Santa Teresa, no 
Rio, por telefone. Na oportunidade, vibrava com a expectativa de des
filar no bloco carnavalesco Cariocas do Mundo, formado só por pes

que vivem no Rio de Janeiro mas que não nasceram 11
- Já tem até uma ambulância contratada. Pode ser a última entre

vista - riu o artista, de 67 anos.

Carlos Vergara, artista 

que está com grande 

exposição em Porto 

Alegre, fala sobre Santa 

Maria, cidade onde nasceu 

e à qual não voltou mais

:
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“Quero pisar no chão onde eu nasci”, diz Vergara

“Diga aí para os nossos conterrâneos, que espero ter oportunidade de 
fazer alguma coisa em Santa Maria, uma exposição, alguma obra. Soube 
de dois lugares que me interessariam muito. Um é a velha estação férrea. 
Talvez eu pudesse fazer uma coisa que não fosse pieguice de novela (ri
sos). Outra são umas águas paradas que Iberê pintou, em 1939 ou 1940, 
e que ficam na região de Santa Maria. Me interessaria muito visitar esses 
locais e retrabalhar com olhos contemporâneos uma coisa que ele pintou 
na época em que eu estava nascendo. Só estou esperando um convite 
para visitar a cidade, da universidade, da prefeitura. Se me chamarem, 
eu vou. Sobrevoei Santa Maria, na última vez que fui a São Miguel, ano 
passado. Mas quero pisar no chão, olhar as colinas, andar, e de repente, 
descobrir em qual maternidade eu nasci. Quero revisitar os alfarrábios da 
minha velha certidão de nascimento."

gravação do dvd
11, 12 e 13 de março 
21h - teatro do ciee
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Um novo olhar sobre as Missões
0 artista Carlos Vergara exibe a com a ajuda de carvão e de minerais 

sua leitura contemporânea da Mis- recolhidos no local. Também íntegra
a mostra o vídeo Sudário, uma par
ceria do artista com o cineasta Gus-

'
i

são de São Miguel, até 1° de março
nas Salas Negras e Sala Berta-Loca- 4 . ,,

• telli do Margs (Praça da Alfândega, tavo Moura, apresentando detalhes 
. s/nQ). “Sagrado .gf! e yestigios da re-
. Coração: Missão -matm ÍÜBÉ ÍÜ»r

‘ yiH de Verg“â°é
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phada em D ■OL'kjK: ções: a convivên-

dnsãn cia com o lugar,, cria uma nu o vergara usa colorido intenso com as formas

: SÍ"£snuncavistosda ^eXtP^esoa"SSa atenção do «sitante as uma experiência religiosa epolitica- 
! impressões em lenços nos quais mente impressionante. Visitações ao 

Vergara registrou o chão, as pedras museu de terças a domingos, das 9h 
história do sítio arqueológico às 19h.
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