
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

- Exposição: Galeria Caixa Brasil.

EVENTO: Vemissage dia 05 de novembro de 2010.
Exposição Galeria Caixa Brasil - A maior mostra simultânea de artes visuais já 
realizadas no país.

LOCAL: Galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira.

PERÍODO: 06 a 27 de novembro de 2010

OBSERVAÇÕES:
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Obras do acervo da Caixa Federal serão expostas no Margs
0 acervo artístico da Caixa Econômica Federal será exposto em 27 capitais brasilei

ras simultaneamente, como parte das comemorações dos T50 anos da instituição. Em 
Porto Alegre, ò Margs (Praça da Alfândega, s/n-), exibe, a partir desta sexta, às 19h, 
20 obras, entre elas, as "Baianas" e "Vendedor de Frutas" de Di Cavalcanti, e "Indepen
dência" de Djanira. Integram também o acervo da Caixa, obras de Aldemir Martins, 
Portinari, Glauco Rodrigues, Antonio Poteiro, Abelardo Zaluar, Tomie Ohtake, Cícero Dias, 
Antonio Bandeira, Newton Cavalcanti, Renina Katz, Rui Faquini e muitos outros, totali
zando 600 obras de arte, entre pinturas, gravuras, fotografias, serigrafias, desenhos e 
outras técnicas. Visitação até dia 27, de terças a domingos, das 10h às 19h.

MARGS / DIVULGAÇÃO / CP

Pintura ‘Independencia’, de Djanira, sera exibida no Margs



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal: do.-.CcrnckliVD 

.HlMlíélo...Data:
Página:... 3.. fO*f>G~

Mov^»Assunto:

Obra
Independência, 

de Djanira

Um passeio pelas expressões brasileiras
Uma visão panorâmica das artes visuais bra- fias, desenhos e outras técnicas, 

sileiras é a proposta da exposição Galeria Caixa O visitante, em cada um dos 27 locais c 
Brasil, que abre amanhã - em homenagem ao Dia mostra, poderá votar nas três obras preferida 
Nacional da Cultura Brasileira -, às 19h, no Margs Ao final das exposições, as três peças eleitas ei 
(Praça da Alfândega, s/n9). A iniciativa comemora cada capital, somando 81 quadros, integrará 
os 150 anos do banco e apresenta um mostra si- cinco novas exposições - selecionadas pelo públi< 
multânea em 27 capitais brasileiras, até o dia 28 - em janeiro de 2011.
de novembro. O acervo artístico da Caixa existe desde 1968

Cada capital receberá obras de artistas reno- é composto por quase duas mil obras entre pinti 
mados que compõem o acervo da Caixa Econômica ras, esculturas, tapeçarias, fotografias e gravura 
Federal, como Di Cavalcanti, Aldemir Martins, que abrange um longo período das artes plásticc 
Djanira, Portinan, Glauco Rodrigues, Antonio no Brasil. Estão representadas no acervo quati 
Poteiro, Abelardo Zaluar, 1011116 Ohtake, Francisco gerações de artistas brasileiros e um amplo quadi 
Rebolo, Cícero Dias, Antonio Bandeira, Newton da diversidade de escolas e tendências que 
Cavalcanti, Yara Tupinambá, Renina Katz, Rui cam a produção dos últimos cem anos. A visitaçã 
Faquini e tantos outros - totalizando 600 obras de acontece de terça a domingo, das lOh às 19h, 
arte, entre pinturas, gravuras, fotografias, serigra- entrada franca.
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brasileiro
Margs recebe mostra nacional
simultânea do acervo da Caixa

‘-vOs gaúchos terão a oportu
nidade de conferir, a partir de Galeria Caixa Brasil 
amanhã, obras de artistas reno-
mados da cultura nacional, co- > Abertura amanhã, às 19h
mo Di Cavalcanti e Djanira.

A exposição Galeria Caixa
> Visitação de terça a domingo, das

10h às 19h, até 28/11
Brasil - a maior mostra simul- > Entrada franca
tânea já realizada no país - che- > Galerias Iberê Camargo e Oscar 
ga à Capital nas galerias Iberê Boeira do Margs (Praça da Alfândega, 
Camargo e Oscar Boeira do Mu- s/ne), fone (51) 3227-2311
seu de Arte do Rio Grande do > Acervo artístico da Caixa Econômi-
Sul (Margs). ca Federal, que reúne grandes nomes

das artes plásticas brasileiras, em co-
rata-se do acervo artísti- memoração aos 150 anos da instituição
co da Caixa Econômica
Federal, que será mos
trado nas 27 capitais vembro, com entrada franca, 
brasileiras como parte

Tela Baianas, 
deDi 

Cavalcanti, 
é um dos 

destaques da 
exposição na

ças que fazem parte da história cul- 
No total, serão 600 obras de arte - tural do país, os visitantes também

das comemorações dos entre pinturas, gravuras, fotografias, poderão votar nas suas três obras
150 anos do banco. Em Porto Ale- serigrafias e desenhos - distribuídas preferidas. Ao final das exposições,
gre, serão expostas cerca de 20 peças, nas capitais. A abertura das 27 ex- as três mais votadas em cada capital
entre elas as consagradas Baianas e posições ocorrerá simultaneamente (somando 81) irão compor novas
Vendedor de Frutas, de Di Cavalcanti, amanhã, em homenagem ao Dia Na- mostras nos cinco espaços da Caixa 
e Independência, de Djanira. A mos- cional da Cultura Brasileira, 
tra poderá ser visitada até 28 de no-

Cultural, em janeiro de 2011, quando 
Além de apreciar raridades e pe- o banco celebra seus 150 anos.
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A Caixa exibe seu acervo no Margs
A exposição “Galeria Caixa Brasil", com abertura hoje, às 19h, no Margs 

(Praça da Alfândega, s/n), reunirá obras do acervo da Caixa Econômica Fe- 
deral. Serão 20 obras, como as “Baianas" e “Vendedor", de Di Cavalcanti. A 
instituição promove mostras simultâneas em 27 capitais brasileiras, come
morando seus 150 anos. Visitação de terças a domingos, das lOh as 19h.
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Mostra simultânea da Caixa Federal 
reúne obras em 27 capitais brasileiras.

o Margs - Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça 

da Alfândega, s/n-) recebe, até 
o dia 28 de novembro, a mostra 
“Galeria Caixa Brasil”. O acer
vo artístico da Caixa Econômi
ca Federal está exposto nas 27 
capitais brasileiras, como parte 
das comemorações dos 150 
anos da instituição.

Ao todo, são mais de 600 obras tamente, nas galerias Iberê Camar- 
de arte, entre pinturas, gravuras, fo- go e Oscar Boeira do Margs, de ter- 
tografias, serigrafias, desenhos e ou
tras técnicas espalhadas pelo Brasil.

ças a domingos, das lOh às 19h. 
Em uma realização conjunta 

Na capital gaúcha, cerca de 20 do Governo do Estado, através da 
obras, entre elas “Baianas” e “Ven
dedor de Frutas”, de Di Cavalcanti, xa Econômica Federal, esta é a 
e “Independência” (foto), de Dja- maior mostra simultânea já reali- 
nira, poderão ser visitadas, gratui- zada no País.

Secretaria da Cultura com a Cai-
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A MAIOR MOSTRA SIMULTÂNEA 

DE ARTES VISUAIS JÁ REALIZADA NO PAÍS

Em Porto Alegre, de 06 a 28/11/2010
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS 

Praça da Alfândega, s/ne, Centro 
Tel.: (51) 3286-3145/3227-2311 

Visitação: de terça a domingo, das 10H às 19h

Entrada gratuita
Mais informações: www.caixa.gov.br 

www.galeriacaixabrasil.com.br

v :r

51

http://www.caixa.gov.br
http://www.galeriacaixabrasil.com.br
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Os porto-alegrenses têm até o 
próximo domingo, dia 28, para 
conferir a

Galeria 

Caixa Brasil,
maior mostra simultânea de arte 
já realizada no Brasil. O acervo 
artístico do banco está sendo ex
posto nas 27 capitais brasileiras 

parte das comemorações 
dos 150 anos da Caixa. Quem 
não visitou ainda tem chance de 
conhecer trabalhos de Djanira 
(foto), Tarsila do Amaral, Di Caval
cante e outros. Em Porto Alegre, a 
mostra pode ser visitada no Mar- 
gs (Praça da Alfândega, s/n), das 
lOh às 19h.
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