
ADO MALAGOLIMUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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1 - IPeças que fazem parte do acervo do Museu Antropológico do RS

Galeria Iberê no Margs 

expõe homenagem ao Mars

Giande do Sul (açonana, lusa-brasileira, alemã, italiana e sírio-libanesa). 
Keproduçoes fotográficas, maquetes, cestarias, bonecas e miniaturas de louças 
sao alguns exemplos do material que faz parte do conjunto, que ficará até 27 de 
fevereiro no local, com visitaçao de terças-feiras a domingos, das lOh às 19h.

A sede definitiva do Mars - fundado em 1978 com a finalidade de compreen
der diferentes contextos sócio-culturais em âmbito regional, através de pesqui
sas etnográficas de campo, arqueológicas e etno-arqueológicas - será na João 
1 ,ssoa’ Junto a avenida Venâncio Aires. No espaço haverá reserva técnica 
laboratonos, setor administrativo, biblioteca, auditório, salas de exposição e 
salas multimeios Atualmente, o Mars ocupa o décimo andar de um prédio 
comei ciai no centro de Porto Alegre e não dispõe de salas de exposição.
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Peças do Museu Antropológico estão no Margs
DIVULGAÇÃO / CP A exposição em homenagem aos 27 anos do Museu Antro

pológico do RS (Mars) está em cartaz, até 27 de fevereiro, na 
Galeria Iberê Camargo do Margs (Praça da Alfândega, s/nQ). O 
público poderá apreciar peças do acervo da instituição, como 
objetos da arqueologia pré-histórica do Estado, etnologia indí
gena e peças de parte das etnias, como a açoriana, luso-bra- 
sileira, alemã, italiana e sírio-libanesa, além de elementos da 
religiosidade afro-brasileira e da liturgia católica.

Reproduções fotográficas, maquetes, cestarias, bonecas e 
miniaturas de louças também estão presentes na mostra. O 
Museu Antropológico, que estuda, conserva e expõe a cultura 
em suas mais diferentes manifestações, em breve terá sua se
de definitiva funcionando em uma casa na av. João Pessoa, 

Objetos do acervo do museu ficam em mostra até dia 27 1110. Visitação de terças a domingos, das lOh às 19h.
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Mulheres lutam pela paz
Flying Carpet (ou Tapete Voador) 

abre hoje, às 19h, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/n9). Sob a res
ponsabilidade da artista plástica Glaé 
Eva Macalós, a mostra itinerante é for
mada por 165 trabalhos de mulheres 
de 24 países - entre elas artistas plás
ticas, escritoras, cientistas e ativistas 
políticas. Serigrafias, gravuras digi
tais, gravuras em metal, litografias e 
técnica mista (todas medindo 
30x30cm) compõem um extenso pano- 

o rama cuja temática é a importância da 
g mulher na construção da paz mundi-
< al. A idéia da exposição surgiu logo 
§ após o ataque às torres gêmeas do 
§ World Trade Center, em setembro de
< 2001. A mostra - que já esteve na Su

íça, Espanha, Alemanha, Lituânia, nos 
Estados Unidos e em Luxemburgo - 
pode ser vista até 27 de fevereiro, de 
terças a domingos, das lOh às 19h.
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Gravura de metal de Glaé Macalós
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Mulheres unidas no Margs
Até o próximo dia 27 pode ser res gêmeas do World Trade Cen- 

conferida, no Margs (Praça da Al- ter, em 2001. Três artistas da Suí- 
fândega, s/n9) a exposição “Fliyng ça - Barbara Bandi, Sausanne 
carpet , formada por 165 traba- Glauser e Carla Neis - decidiram 
lhos de mulheres, entre artistas reunir trabalhos de mulheres de 
plásticas, escritoras, cientistas e todo o planeta, colocando em prá- 
ativistas políticas de 24 países, tica um circuito de olhares e sen- 
São serigrafias, gravuras digitais, sibilidades distintas. O nome da 
gravuras em metal, litografias e coleüva reflete seu ideal de inter- 
técnica mista.^ Como tema co- câmbio: “Flying carpet”, ou “Tape- 
mum, a importância do papel da te voador”, uma exposição para 
mulher na construção da paz correr o mundo. Visitação de ter- 
mundial. A idéia da exposição ças a domingos, das lOh às 19h, 
surgiu logo após o ataque às tor- sempre com entrada franca. Ana Prego é uma das artistas participantes


