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MULTIPLICAÇÃO
DIE MACHT DER VERVIELFÃLTIGUNC

www.aura-remastered.art

Programação - Ia semana

11 de setembro de 20181 Terça-feira 
MARGS 119h
ABERTURA DA EXPOSIÇÃO com
Performance Ritidomas. de Helena Kanaan.
Criação e distribuição de sengrafías com Xadalu e guaranis,
Apresentação do Grupo de Canto e Dança Nhamandu da aledeia indígena Pindó Mirim 
Visitação até 11.11.2018, de terças a domingos das lOh às I9h

12 de setembro | Quarta-feira 
MARGS 110h
Visita mediada pela exposição O Poder da Multiplicação
Mediação: Gregor Jansen. curador da exposição - ‘Com tradução consecutiva
MARGS 111h
Visita mediada pela intervenção urbana Marca Urbana na Praça da Alfândega
com o artista Ottjorg A.C. e Educativo do MARGS. Em caso de chuva a atividade sera cancelada

Goethe-lnstitut 119h30
Bate-papo sobre a exposição com o curador Gregor Jansen e com o 
consultor curatorial Francisco Dalcol. Com tradução simultânea 
Lançamento da intervenção do artista Xadalu no muro do Goethe-lnstitut

Consultores/Berater:
Paulo Gomes 
Andreas Schalhorn 
Francisco Dalcol

Curador/Kurator:
Gregor Jansen
Idealização e Produção:
Goethe-lnstitut

Artistas:
CARLOS VERGARA, Bras.i FLAVYA MUTRAN, eras.i 
HANNA HENNENKEMPER, Alemanha HELENA KANAAN. Bras.i 
HÉLIO FERVENZA, Brasil - MARCELO CHARDOSIM, Brasil 
OLAF HOLZAPFEL, Alemanha OTTJÕRG A.C., Alemanha 
RAFAEL PAGATINI. Brasa REGINA SILVEIRA, Brasil 
VERA CHAVES BARCELLOS, Brasil THOMAS KILPPER, Alemanha 
TIM BERRESHEIM, Alemanha XADALU. Brasil

MARGS (Praça da Alfândega, s/n - POA/RS) Goethe-lnstitut (24 de Oulubro. 112 • POA/RS) 
Confira a programação completa em www.aura-remastered.art
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Biographical Information

Dr Gregor Jansen, born in 1965 in Nettetal on the Lower Rhine, is an art historian; he has been 
head of the Kunsthalle Düsseldorf since January 2010.

Jansen wrote his doctorate on the Berlin-based painter Eugen Schõnebeck. From 1991 onwards he 
worked variously as exhibition manager, curator, lecturer, art critic and publicist. Until 2005 he 
lectured in media theory, cultural and visual art history at the University of applied Sciences 
Aachen and at the Academy of Fine Arts Maastricht (ABKM). His research has always centred on 
correspondences between the arts and related disciplines, Science and technology. Jansen is 
currently a lecturer at the Hochschule für Gestaltung (HfG), Karlsruhe.

In 1996 Gregor Jansen organized the discussion series "Netzkultur<en>"; in 1998 he supervised 
the exhibition in Aachen "Entropy at Home", together with the collector Wilhelm Schürmann, and 
in 2000 he curated the Japan/Korea section of the transnational exhibition "Continental Shift" in 
Belgium, Germany and the Netherlands. In 2001, in collaboration with the Neuer Aachener 
Kunstverein, he was in charge of the scientific symposium "Über Super-Strings, Vibrationsmoden 
und andere Schwingungszustãnde" ('On super-strings, modes of vibration and other States of 
oscillation'). In 2002 he was appointed curator for the second media art biennale in South Korea, 
"media_city seoul". He has written numerous books, catalogue texts and essays and articles for 
art journals such as springerin, Kunstbulletin, Metropolis M, Parkett and Blitzreview.

Gregor Jansen was appointed curator of "Beijing Case", a scholarship programme organized jointly 
by the Kulturstiftung des Bundes (Federal Cultural Foundation) and the Goethe-Institut Beijing in 
2005, which furthered artistic research into international urban developments in megacities. The 
project and the subsequent exhibition "totalstadt. beijing case" at the ZKM Karlsruhe in 2006 
examined the city's explosive growth and its impact on urban culture caught between the poles of 
tradition and modernity.



Reproduções, tiragens múltiplas ou cópias são instrumentos de 
comunicação contra o conceito autoritário de originalidade. Elas 
servem à propagação em massa, inclusive de propaganda dos 
mais variados matizes. O projeto “O poder da multiplicação" é 
uma contribuição artístico-teórica à reflexão sobre a questão da 
reprodução hoje em dia.
Trinta anos após o surgimento dos meios digitais, com os quais o 
acesso à informação e a reprodução (Copy & Paste) se tornaram 
naturais, questões a respeito dos fundamentos estruturais, da 
possibilidade da reprodução e de seus conteúdos atualmente voltam a 
ser discutidas. Os 14 artistas contemporâneos do Rio Grande do Sul e 
da Alemanha apresentados na exposição lidam com essas questões 
de maneiras muito diferentes.

Curadoria: Gregor Jansen, Alemanha
Consultoria: Paulo Gomes, Francisco Dalcol, Andreas Schalhorn 
Idealização e Produção: Goethe-lnstitut Porto Alegre

ARTISTAS:

. CARLOS VERGARA, Brasil 

. FLAVYA MUTRAN, Brasil 

. HANNA HENNENKEMPER, Alemanha 

• HELENA KANAAN, Brasil 
. HÉLIO FERVENZA, Brasil 
. MARCELO CHARDOSIM, Brasil 
. OLAF HOLZAPFEL, Alemanha 

. OTTJÒRG A.C. , Alemanha 

. RAFAEL PAGATINI, Brasil 

. REGINA SILVEIRA, Brasil 

. VERA CHAVES BARCELLOS, Brasil 

. THOMAS KILPPER, Alemanha 

. TIM BERRESHEIM, Alemanha 

. XADALU, Brasil/Brasilien, Alemanha

O jornal como obra de arte: edições especiais jornais diários 
alemães Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Die



Welt, criadas por artistas como Anselm Kiefer, Jenny Holzer, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter, Georg Baselitz, também farão parte da 
exposição.

A exposição faz parte de uma série de atividades impulsionadas pelo 
Goethe-lnstitut, desde 2015, em parceria com artistas e instituições 
locais, nacionais e internacionais, que vêm dando foco especial à arte 
impressa e ressaltando a ligação entre as ricas tradições do Rio 
Grande do Sul e da Alemanha nesta linguagem. Residências 
artísticas, exposições, concursos e publicações foram desenvolvidas 
ao longo deste percurso, que agora culmina em O Poder da 
Multiplicação.

AURA REMASTERED: O JOGO DIGITAL COMO 

POÉTICA ACESSÍVEL

Aberto ao diálogo interativo com a exposição "O Poder da 
Multiplicação", o jogo Aura Remastered coloca em discussão a 
importância da cópia como forma de acesso à cultura e à arte em 
nosso cotidiano. Ele permite, também, por via da simulação e da 
metáfora, a experimentação das diferentes técnicas de reproduçãoo 
em gravura ou arte impressa e o modo como afetam a cultura e a 
sociedade.

Para jogar, o usuário deverá copiar e colar figuras (Stickers, carimbos 
estenceis) que exercem diversas funções, auxiliando o jogador a 
ultrapassar obstáculos, destruir o muro que impede a visibilidade de 
outros mundos possíveis e concluir o jogo de forma criativa e variada.

Equipe:

. Paula Mastroberti, coordenadora e professora do Instituto de Artes 
da UFRGS;

• Camila Peres, artista-designer/assistente de coordenação e artista 
gráfica;

. Pedro Frota Paiva, sound-designer e artista-designer;

. Bruna Dias Morais, artista-designer;

. Joarez Ceccato Santini, game-designer;

. Guilherme Veloso Sehna, game-designer e programador 

. Willian Brasil Metzger, programador



Lançamento jogo digital Aura Remastered
MARGSI 16 de outubro I 16h
Atividade de extensão da UFRGS, vagas limitadas
Informações sobre inscriões a partir de 25 de setembro em
www.goethe.de/portoalegre
Após o lançamento, o jogo estará disponível como aplicativo para 
download neste site.

MARCA URBANA

Em uma intervenção urbana temporária, o artista Ottjõrg A.C. 
preencherá o vazio de placas faltantes de alguns monumentos de 
Porto Alegre com placas de resina criadas a partir de monotipias sobre 
papel, inspiradas em suas experiências no Rio Grande do Sul.

Rota:

• Praça Brigadeiro Sampaio, próximo ao Museu do Trabalho [dois 
monumentos]

• Praça da Alfândega [seis monumentos]
• Borges de Medeiros esq. Salgado Filho [um monumento]
• Praça Dom Feliciano [um monumento]
• Praça Dom Sebastião, próximo ao Colégio Rosário [dois 

monumentos]
. Praça Brigadeiro

TB - EARLY BIRDS AR: REALIDADE AUMENTADA
Com o aplicativo TB - Early Birds AR, as obras do artista alemão Tim 
Berresheim apresentadas na exposição O Poder da Multiplicação 
também poderão ser exploradas em realidade aumentada! Baixe o 
aplicativo e veja as obras em modelos 3D.
App TB - Early Birds AR: disponível para download gratuito na App 
Store. Compatível com iPhone, iPad e iPod touch. Requer iOS 7.0 ou 
posterior

Na exposição também haverá um iPad disponível para uso do

http://www.goethe.de/portoalegre


aplicativo pelos visitantes

AGRADECIMENTOS A INSTITUIÇÕES E SUAS 

EQUIPES QUE COLABORARAM PARA A 

REALIZAÇÃO DESTE PROJETO:

MARGS (Núcleos de Acervo, Administrativo, Comunicação, Curadoria, 
Documentação e Pesquisa, Educativo, Restauro e Conservação), 
UFRGS (Instituto de Artes, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Núcleo 
de Arte Impressa, Departamento de Difusão Cultural), Leipziger 
Baumwollspinnerei, Museu do Trabalho, Pátio Vazio, Vila 
Flores, Secretaria Municipal da Cultura/Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, IPHAN, BA Comunicação, Adriana Martorano 
Comunicação, Olga Tecidos, Grupo de Canto e Dança da Aldeia 
Pindó Mirim.

Andreas Schalhorn, Augustê, Annekatrin Fahlke, Bela Leindecker, 
Blanca Brites, Branca de Oliveira, Cacique Arnild Wherá, Cláudia 
Boettcher, Eduardo Piotroski, Fernando Zago, Francisco Dalcol, 
Gabrielle Tesche, Flenrique Pasqual Santos, Flugo Rodrigues, Jõm 
Ranke, Kevin Agnes, Leandro Engelke, Liliana Sulzbach, Lucia 
Carpena, Luciana Mazeto, Ludwig Seyfarth, Maicon Petroli, Marcelo 
Lunardi, Maria Galant, Paulinho Chimendes, Paulo Amaral, Paulo 
Gomes, Pedro Ferraz, Sandro Aliprandini, Sara Winckelmann, Tadeu 
Vilani, Vinícius Lopes.

Agradecimentos à artista Regina Silveira por autorizar o uso de 
fragmentos da obra “Rodovia Transamazônica, da serie Brazilian 
Birds, in Brazil Today” na identidade visual deste projeto.

Parceiros: MARGS, UFRGS / IA / Pinacoteca Barão de Santo Ângelo 
Museu do Trabalho, Vila Flores, Leipziger Baumwollspinnerei

Datas e locais da Exposição:

MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n°. Porto Alegre/RS 
Visitação: de terças a domingos, das 10h às 19h 
12 de setembro - 11 novembro de 2018



Leipziger Baumwollspinnerei - Alemanha 
28 de fevereiro - 24 de março de 2019



ARTISTAS E OBRAS
Os 14 artistas contemporâneos do Rio Grande do Sul e da Alemanha 
apresentados na exposição lidam com as questões referentes à arte 
reprodutível de maneiras muito diferentes:

Obra: Carlos Vergara
CARLOS VERGARA

VERGARA E AS GRAVURAS QUE SAO PINTURAS
Os pigmentos foram emancipados pela poética de Vergara, foram elevados a 
uma potência léxica e, simultaneamente, a uma função sintática na pintura. 
Tanto produzem sentidos quanto estruturam essa produção de significados.

Obra e foto: Marcelo
Chardosim
MARCELO CHARDOSIM

PROCURAM-SE PESSOAS QUE GOSTEM DE
ALVORADA!
De modo pragmático ou poético, Marcelo Chardosim desenvolve seu trabalho 
arte-vida apostando nas atitudes do cotidiano, na educação emancipadora, nas 
coisas que estão ao nosso lado e pelas quais podemos e devemos lutar.

má

(
)

Obra: Hélio Fervenza |mm
Design da Imagem em 3D: Valdir Lara de Andrade Jr.



HÉLIO FERVENZA

(ARTE DO DESENCONTRO)
Ocorre que, aparentemente, não há nada nos parênteses fixados na superfície 
do museu. As perguntas, pouco a pouco, fazem-se outras: se não há nada, 
tudo cabe? O público, diante desses sinais, está fora ou está dentro?
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Obra: Flávia Mutran
FLAVYA MUTRAN

DESMEMÓRIAS
Apostando na relação entre fotografia e objeto, Mutran propõe uma reflexão 
abrangente sobre a tecnologia como fenômeno social no qual novas questões 
estéticas nos convocam para outro tipo de percepção

Obra: Helena Kanaan |
Foto: Fernando Zago
HELENA KANAAN

DA MATÉRIA AOS FLUXOS DA NATUREZA, DOS 

TEMPOS E DA VIDA
Os procedimentos litográficos desenvolvidos por Helena Kanaan constituem 
princípios que remetem ao deslizante e ao escorregadio do informe

Obra: Rafael Pagatini |
Foto: Edson Chagas



RAFAEL PAGATINI

RAFAEL PAGATINI E SUA ESTRATÉGIA ARTÍSTICA: 
POR UM RETRATO CALADO CONTRA O COLAPSO 

DA MEMÓRIA
Se há um artista do circuito contemporâneo da arte, no Brasil, obcecadamente 
dedicado a subverter e construir variadas imagens potentes que aludem à 
história política do país permeada pela violência, esse nome é Rafael Pagatini.

© Xadalu | Video: Pátio
Vazio / Goethe-lnstitut Porto Alegre
XADALU

XADALU, UM OLHAR ETNOGRÁFICO
Os procedimentos artísticos que utiliza com a matriz serigráfica despertam de 
modo inspirador uma reflexão sobre esses signos e suas relações étnicas com 
os lugares que sua obra ocupa.

Obra: Regina Silveira |
Foto: Estúdio de Arte
REGINA SILVEIRA

A REPRODUTIBILIDADE E O PODER, MESMO
O eixo em torno do qual se move e estrutura-se a obra de Regina Silveira é 
formado por processos e poéticas que expandem linguagens nascidas da 
expressão gráfica.
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v> -;Werk: Ottjõrg A.C. | Foto:v.
Fernando Zago
OTTJÕRG A.C.

HISTÓRIAS OCULTAS
As gravuras de Ottjõrg A.C. estão carregadas de sentidos históricos. As 
marcas, as fissuras, os cortes nas superfícies, assim como seus processos de 
impressão e escolhas de matrizes, ampliam as possibilidades de compreensão 
das narrativas históricas.
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Bildkunst, Bonn e artista
THOMAS KILPPER

VESTÍGIOS IMPRESSOS DA HISTÓRIA
O compromisso contra todas as formas de opressão política marca a obra 
artística de Thomas Kilpper, sempre, reportando-se a um contexto local ou a 
um projeto.

Obra: Flanna
Flennenkemper | Foto: Fernando Zago
HANNA HENNENKEMPER
UMA ARQUEOLOGIA DA IMPRESSÃO
Desenhar e gravar são, para Hanna Hennenkemper, atividades corporais 
sendo que essas também devem transparecer no resultado.



OLAF HOLZAPFEL

USO GRÁFICO DE AMBIENTES LOCAIS
A produção artística de Olaf Holzapfel abrange as mais diversas mídias, como 
pintura e gravura, escultura, instalação, fotografia e filme.

Werk: Tim Berresheim
TIM BERRESHEIM

MULTIPLICAÇÃO MÚLTIPLA
Com o auxílio de ferramentas como aplicativos de realidade aumentada ou do 
aixCave - um sistema de realidade virtual da RWTH, Universidade de Aachen 
que permite a recepção imersiva e interativa de imagens -, algumas obras 
selecionadas podem ser contempladas de maneira múltipla.
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VERA CHAVES BARCELLOS

DESNATURAR O DISPOSITIVO: INFLEXÕES 

FOTOPICTOGRÁFICAS
Inquirir as especificidades dos meios da arte tem sido algo recorrente em 
práticas da arte contemporânea por artistas que trabalham com imagens de 
imagens. A reutilização de imagens preexistentes, emprestadas dos meios de 
comunicação de massa, muitas vezes, passa por transformações plásticas 
para questionar regimes visuais da arte, como mostram trabalhos da artista 
Vera Chaves Barcellos.



fototerritório_de Weegee 
acesse www.delete-use.photos e ocupe

http://www.delete-use.photos


fototerritório_de Eddie Adams 
acesse www.delete-use.photos e ocupe

http://www.delete-use.photos

