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

V

|QCvtoí> ídbre5 do HfíROS- r no acervo

/ -
$ Cfti4on* s> no OwCerv"^ ^"jb.vrdS

MPíiiob
EVENTO: 4

-

CURADORIA: LWOS
V

Cto<x^ 3>oeirctLOCAL: QiaWiOo"

VERNISSAGE:
‘A '

PERÍODO: HO 1401 #041 (X 6>bl M I óiOÍÍ

ARTISTAS PARTICIPANTES:
Àáelaidie Xornas*^, Acjlae 

VltróKovi-te, eeupe^
^Flec^a.> JX ^e\^; Jeo"

oJaHeoxo GoW*s 

NÚMERO DE VISITANTES: 1 (0%

OliveíTQ. ^ /Wco

jucs Oropo
f Hac^oot0 ^

OHomlO
?ooj4 , Jãse -UrfíOn!*^

vbeskf ^ V^00*3 c

] (*
í >

♦>

?

V

OBSERVAÇÕES:

jFo. feaÍAodo 

Oie. dco CXi^^6- 0
<y„M*5 à.re^cdas ao

J\ ofia^a " (prai/aro'' 
3e OiAdro e M dí.
qjJiOQlc>'pNí3'' A55

progc awaccD et>p?üa) y>af a o
■ferece^ cLt&$ úScaAQS

urr. u
o

i vt (tan>-K ? .
/o, real^oob oqí> d»os

£ cv " HvsWívâ CCC\
o2S de O^ bco ;dí<S /H ^

N



wm ■ x,.4Sjj

í Ili sS
1 ■mã% rVi f

\£ > '■y$PN
VfV fegf-iUJH

i V ^ V <3

I \. /SX'
r... mH f :, L *>1f; *r •

fe • -
■■

'*12 |&VkÃ
P 1/Í1

'J a, •:•
à 1J LmX '.%i h.I ^:\ vi *4\

-

Ví, s£" Saf§
JíÀ\ 1 '• a7

r #■I 1 ■ ■>
■i'/>! mV ^ 'r

tá‘ü.1 &Ç**SÍ

Jr ,V :
■

<0 . '>«
-fI mm í;-;::; Vfi■ 'Ü á%t

.
mm I V- -:

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul. a Secretaria da Cultura, Turismo. 
Esporte e Lazer e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

tém a honra de convidar para a exposição

Livros Sc leitores
no acervo do MARCS

Visitação de 10 de outubro a 26 de novembro de 2017 
De terças a domingos, das 1 Oh às 19h 

Sala Oscar Boeira

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega. s/n° - Centro Histórico - Porto Alegre. RS 

www.margs.rs.gov.br | facebook.com.br/margsmuseu
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OFICINAS NO MÊS DA CRIANÇA - MARGS

Serão quatro sábados de oficinas, ocorrendo sempre no 

Torreão, às 15h. E sempre terá alguém ligado ao MARGS 

para ajudar na organização do evento.

Programação:

14/out - História em Quadrinhos - com Alexandre 

Carvalho (responsável: Luana)
21/out - Oficina de Gravura - com Grupo Horizonte 

(responsável: Carolina)
28/out - História em Quadrinhos - com Alexandre 

Carvalho (responsável: Nivia)
4/nov - Oficina de Gravura - com Grupo Horizontes 

(responsáveis: Carolina e Luana)



Release

Oficinas gratuitas para crianças

do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, por meio do seu NúcleoO Museu de Arte
Educativo, desenvolveu uma programação especial para o Dia das Crianças. Nos sabados 

novembro serão realizadas oficinas gratuitas com professores especializadosde outubro e 

na área, direcionadas ao público infantil.

no dia 21 deSão duas oficinas: Gravura - realizada pelo grupo Horizontes -

faixas etárias de 6 a 10 anos e de 8 a 14 anos,outubro e 4 de novembro, para as 

respectivamente; e História em quadrinhos - ministrada pelo artista gráfico Alexandre

destinada à28 de outubro, 

de 08 à 14 anos, em ambas as datas. Os encontros serão realizados às 15h

andar do museu), com

dias 14 eCarvalho, 

crianças 

torreão
As inscrições podem ser feitas no e~mail educativoOmarRS.rs.RQv.br e as vagas são 

limitadas.

nos
no

franca.entradado MARGS (45

público infantil no mês das crianças, vivências 

exposições do museu. Serão disponibilizados
O objetivo é proporcionar ao 

práticas ligadas à arte e em sintonia com as 

materiais de desenho para uso durante as aulas.

Leitores no Acervo doNo dialO de outubro o MARGS abre a exposição “Livros e

visitação até 26 de novembro. São 16 obras deMARGS", na galeria Oscar Boeira, com 
artistas diversos, nacionais e estrangeiros, cujo foco principal é o livro e o ato de ler.



Durante a exposição serão disponibilizados no espaço expositivo materiais para os 

visitantes criarem seus próprios livros, se assim o desejarem. A ideia é proporcionar uma 

atividade livre às crianças, sem necessidade de mediação. São pequenos livrinhos para 

elas experimentarem como é criar um livro de artista. Os trabalhos poderão ficar expostos 

num espaço na mostra.

A mostra pode ser visitada de terças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 

gratuita. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

A EXPOSIÇÃO

Livros e Leitores no Acervo do MARGS

A história da escrita remonta à antiguidade, quando povos como os Sumérios a 

desenvolveram como uma forma de registro de suas atividades cotidianas. O ato de ler, 

no entanto, ao longo dos séculos, foi uma ação restrita a poucos. No ocidente, com a 

afirmação do cristianismo, a Bíblia tornou-se o grande livro, ainda que sua leitura fosse 

prerrogativa de alguns.
Na idade moderna, invenções que facilitaram a reprodutibilidade dos livros, 

tirando-os o caráter estritamente artesanal, possibilitaram uma maior circulação e um 

maior alcance dos mesmos, que agora se tornaram impressos.

Na arte, conforme a leitura se fez presente no cotidiano das pessoas e na medida 

os artistas iam diversificando os temas/assuntos de seus trabalhos, os livros e asem que

cenas de leitura passaram a ser motivo de representação.

Na contemporaneidade, temos também o livro produzido por artistas como objeto

artístico. O livro em si como obra de arte, em suas mais variadas proposições e

relacionarmos com esse objetoapresentações, nos propicia outras experiências ao nos

tão corriqueiro em nossas vidas.
Para esta exposição, fizemos uma seleção de trabalhos presentes no acervo do

ao ato de ler. Em tempos de Feira do Livro,MARGS que estão relacionados aos livros ou

mailto:educativo@margs.rs.gov.br


deixemo-nos contagiar pelos livros, por cenas de leitura e, principalmente, pelo caráter 

produtivo desses encontros.

Núcleo Educativo MARGS

Programação:

OFICINAS PARA CRIANÇAS 
Sábados, às 15h
21/10 - Oficina de Gravura realizada pelo grupo Horizontes:
Crianças de 06 a 10 anos.
4/11 - Oficina de Gravura realizada pelo grupo Horizontes:
Crianças de 08 a 14 anos.
15 vagas
14/10 e 28/10 - Oficina de História em quadrinhos com Alexandre Carvalho: 
Crianças de 08 a 14 anos em ambas as datas.
20 vagas
Inscrições antecipadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br 

Vagas limitadas 
Entrada Franca

SERVIÇO

Oficinas de Gravura e História em Quadrinhos

21/10 - Oficina de Gravura realizada pelo grupo Horizontes:
Crianças de 06 a 10 anos.
4/11 - Oficina de Gravura realizada pelo grupo Horizontes:
Crianças de 08 a 14 anos.
14/10 e 28/10 - Oficina de História em quadrinhos com Alexandre Carvalho: 
Crianças de 08 à 14 anos em ambas as datas.

Local: Torreão do MARGS (42 pavimento)

Vagas Limitadas

Entrada Franca

Inscrições antecipadas no e-mail educativo@margs.rs.gov.br

mailto:educativo@margs.rs.gov.br
mailto:educativo@margs.rs.gov.br


Exposição Livros e Leitores no Acervo do MARGS

Curadoria: MARGS

Visitação: De 10 de outubro a 26 de novembro

Local: Galeria Oscar Boeira

Entrada Franca

Contatos:

Núcleo Educativo: educativo@margs.rs.gov.br - 5132257551/ Ramal 7190

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação: comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Realização

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

mailto:educativo@margs.rs.gov.br
mailto:curadoria@margs.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br


Patrocínio

Banrisul

BRDE

Apoio

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

AAMARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu


Release

Literatura e Arte no MARGS

Em tempos de Feira do Livro, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli — 

MARGS - e sua associação de amigos - AAMARGS, desenvolveram uma exposição 

especialmente pensada para os amantes de arte e literatura.

A mostra "Livros e Leitores no Acervo do MARGS", na galeria Oscar Boeira, está 

aberta desde 10 de outubro e tem visitação até 26 de novembro. São 16 obras de artistas 

diversos, nacionais e estrangeiros, cujo foco principal é o livro e o ato de ler.

Durante a exposição serão disponibilizados no espaço expositivo materiais para os 

visitantes —em especial os pequenos —criarem seus próprios livros, se assim o desejarem. 

A ideia é proporcionar uma atividade livre às crianças, sem necessidade de mediação. São 

pequenos livrinhos para elas experimentarem como é criar um livro de artista. Os 

trabalhos poderão ficar expostos em um espaço na mostra.

A mostra pode ser visitada de terças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 

gratuita. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

mailto:educativo@margs.rs.gov.br


A EXPOSIÇÃO

Livros e Leitores no Acervo do MARGS

A história da escrita remonta à antiguidade, quando povos como os Sumérios a 

desenvolveram como uma forma de registro de suas atividades cotidianas. O ato de ler, 

no entanto, ao longo dos séculos, foi uma ação restrita a poucos. No ocidente, com a 

afirmação do cristianismo, a Bíblia tornou-se o grande livro, ainda que sua leitura fosse 

prerrogativa de alguns.

Na idade moderna, invenções que facilitaram a reprodutibilidade dos livros, 

tirando-os o caráter estritamente artesanal, possibilitaram uma maior circulação e um 

maior alcance dos mesmos, que agora se tornaram impressos.

Na arte, conforme a leitura se fez presente no cotidiano das pessoas e na medida 

que os artistas iam diversificando os temas/assuntos de seus trabalhos, os livros e as 

cenas de leitura passaram a ser motivo de representação.

Na contemporaneidade, temos também o livro produzido por artistas como objeto 

artístico. O livro em si como obra de arte, em suas mais variadas proposições e 

apresentações, nos propicia outras experiências ao nos relacionarmos com esse objeto 

tão corriqueiro em nossas vidas.

Para esta exposição, fizemos uma seleção de trabalhos presentes no acervo do 

MARGS que estão relacionados aos livros ou ao ato de ler. Em tempos de Feira do Livro, 

deixemo-nos contagiar pelos livros, por cenas de leitura e, principalmente, pelo caráter 

produtivo desses encontros.

em

Núcleo Educativo MARGS



SERVIÇO

Exposição Livros e Leitores no Acervo do MARGS

Curadoria: MARGS

Visitação: De 10 de outubro a 26 de novembro

Local: Galeria Oscar Boeira

Entrada Franca

Contatos:

Núcleo Educativo: educativo@margs.rs.gov.br - 5132257551/ Ramal 7190

Núcleo de Curadoria: curadoria@margs.rs.gov.br - 32272012/ Ramal 7032

Núcleo de Comunicação: comunicacao@margs.rs.gov.br - 32863145 / Ramal 7192

Realização

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

mailto:educativo@margs.rs.gov.br
mailto:curadoria@margs.rs.gov.br
mailto:comunicacao@margs.rs.gov.br


Patrocínio

Banrisul

BRDE

Apoio

Café do MARGS

Arteplantas

Celulose Riograndense

AAMARGS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre, RS

Telefone: 32272311

Entrada Franca

Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu


Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli

6£M VINDOS AO MftRGÇ/

Material desenvolvido pela Associação de Amigos - AAMARGS para divulgar o 

MARGS para as crianças

Ilustrações de Ana ionko

Literatura e Arte no MARGS

Em tempos de Feira do Livro, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli - MARGS - e sua associação de amigos - AAMARGS, desenvolveram uma 

exposição especialmente pensada para os amantes de arte e literatura.

A mostra "Livros e Leitores no Acervo do MARGS", na galeria Oscar Boeira, está 

aberta desde 10 de outubro e tem visitação até 26 de novembro. São 16 obras de artistas 

diversos, nacionais e estrangeiros, cujo foco principal é o livro e o ato de ler.



Durante a exposição serão disponibilizados no espaço expositivo materiais para 

os visitantes - em especial os pequenos - criarem seus próprios livros, se assim o 

desejarem. A ideia é proporcionar uma atividade livre às crianças, sem necessidade de 

mediação. São pequenos livrinhos para elas experimentarem como é criar um livro de 

artista. Os trabalhos poderão ficar expostos em um espaço na mostra.

A mostra pode ser visitada de terças a domingos, das lOh às 19h, com entrada 

gratuita. Visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail

educativo(5)margs.rs.gov.br.


