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ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EXTENSÃO 2004

:-r^xs—=
museu. de 2004 está sofrendo um processo de aprofundamento e
aualificação na sua relação com a comunidade. Faz parte deste projeto uma visita mediada
re^izada todas S quartas-feiras, das 12h 30min. as 14h„ dingida a professores de todas as
discmlinas conduzida pela arte-educadora do núcleo dentro da linha de ocupaçao do museu 
disciplinas, conduzida^^ ^ educação mult]d,sc.pl,nar e pratica

Ação esta que, neste ano

como espaço <
muhmulturalista, ^ reuni0es jà realizadas, um projeto de seminário de
formação de professores de educação infantil, com a SMED - Porto Alegre e outro com a 
Secretaria Municipal de Educação de Canoas. Processos de consultoria com educadores

GraVa1uf5Tstre^Municipal de Cultura de Viamão, estamos estudando a revitalização

sss W» 33=
pedagógicos, no intuito de atingir a comunidade escolar do município.

Janeiro 2004
Dia 12 - Encontro 
do MARGS.

das mediadoras com o artista Orlando Azevedo, às 14h 30min. no auditóno

Dia 16 - Encontro Com o Público: Artista Orlando Azevedo, às 15h no auditóno do 
MARGS, abordando fatos e conceitos sobre a produção da mostra Expedição Coraçao 
Brasil” realizada de janeiro a março nas Pinacotecas.

Dm03'-™ncortro Com o Público: Reunido o professor e leónco de arte Cíno Simon, atual 
diretor do Instituto de Arte da UFRGS e a gravadora e professora Maristela Salvaton as 15h

Os convidados conversaram sobre a mostra de gravuras da grafica
II Bisonte que ocorreu de 29 de janeiro a 14 de março,

Dia 09 - Reunião das mediadoras com
curador da mostra de esculturas de Auguste Rodin, às 14h 30min

Março 2004
Dia 24 - 19h30min- Palestra 
José Ottoni Outeiral e Luiza Moura.
Homenagem ao mês internacional da mulher e alusiva a exposição Auguste Rodin.

auditório do MARGS.no na Galeria Iberê Camargo.

o Sr. Gilberto da Pinacoteca do Estado de São Paulo,
auditório do MARGS.. no

“Os Avatares da Paixão: Camille e Rodin , com os psicanalistas

- XVII Fórum da Liberdade - Brasil, País em Desenvolvimento, Até Qumdo? 
Nesta promoção do Instituto de Estudos llhou nl

atividades de extensão e açãoda PUC o Núcleo de Extensão, juntamente com os m 
divulgação institucional do MARGS, centrando sua ação nas 
educativa.



As 15h encontro da artista Arminda Lopes, que realizava a exposição "Perdas: ADia 07-
Estética da Dor”, com as mediadoras voluntárias.

As 19h30min - 2a Palestra com os psicanalistas José Ottoni Outeiral e Luiza Moura 
(autores do livro: Paixão e Criatividade) Os Avatares da Paixão: Camille e Rodm.

Encontro de Alfredo Aquino, que realizou a exposição “Cartas" na Galeria João 
Fahrion, de 15 de abril a 23 de maio, com as mediadoras.

Dia _ 15 _ Encontro Com o Público: Arminda Lopes, as 17h. falando sobre sua obra no 
auditório do MARGS, tendo como convidado o produtor cultural Cezar Prestes.

Dia - 16 - Encontro Com o Público: Alfredo Aquino discutindo sua produção recente, a volta 
desenho e a exposição “Cartas”, as 16h no auditório do MARGS.

Dia

ao

Encontro do artista Júlio Ghiorzi com as mediadoras voluntários do MARGS asDia 26 - 
14h 3()min., no auditório.

Dia 28 - Encontro Com o Público: O artista Júlio Ghiorzi falou sobre a sua trajetória e a 
produção da exposição “Pinturas Gêmeas”, realizada de 28 de abril a 30 de maio, na Galeria 
Iberê Camargo.

Maio 2004 , .
Dia 03 - O Núcleo de Extensão juntamente com a coordenação das mediadoras voluntárias do 
MARGS visitaram o atelier da artista plástica Claudia Sperb, situado no município de 
Morro Reuter. Esta artista já expôs nas Salas Negras do MARGS.

Dia 10 - Encontro com Celso Koetz, filho de Edgar Koetz, onde as mediadoras puderam 
entrevistá-lo sobre a vida e obra do pai, e mais especificamente, sobre a produção dos 
desenhos da série Alienados, expostos na Galeria Oscar Boeira.

Dia 13 - Recepção ao grupo liderado pela museologa Sônia Guarita do Amaral, diretora do 
Instituto Arte na Escola da Fundação Iochpe. O grupo, que veio ao Rio Grande do Sul só para 
conhecer o MARGS e o museu e ruínas missioneiras de São Miguel, fez visita ao acervo do 
nosso museu mediada pela arte-educadora do Núcleo de Extensão e assistiu no auditório uma 
palestra e áudio-visual sobre as Reduções Jesuíticas com o arquiteto Custódio do IPHAN.

Dia 20 - Participação da arte-educadora do Núcleo de Extensão como palestrante e oficineira 
Encontro de Formação para Professores de Educação Infantil realizado pela Secretária 

Municipal de Educação de Canoas.

Junho 2004
Dia 01 - Projeto Happy Hour Cultural, numa parceria do MARGS com o Núcleo de Estudos 
da Mulher Contemporânea.
A entrevistada da noite: Maria Tomaselli.

Dia 09 - Encontro Com o Público: atividade realizada pelo núcleo com a presença do artista 
Yeddo Titze, que expõe na Galeria Iberê Camargo durante o mês de junho.

no



Julho 2004
Dia 13 - Como parle das comemorações do cinqüentenário do MARGS, palestra 
psicanalistas José Ottoni Outeiral e Luiza Moura, sobre vida e obra da artista mexicana Frida 
Khalo, baseada no seu livro “Paixão e Criatividade”.

Esta data marca os cinqüenta anos da morte da artista, que faleceu em 13 de junho

com os

de 1954.
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ARTE - Amanhã, das 12h30min 
às 14h, o núcleo de extensão do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da Al
fândega, na Capital) abre a série 
de encontros gratuitos oferecidos 
a professores de qualquer área de 
ensino, que estejam em desempe
nho em sala de aula e tenham in
teresse em trabalhar a criação ar
tística de forma abrangente e in- 
terdisciplinar. Inscrições: (51) 
3221-3545.
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■ Artistas Francesas e Identi
dades, palestra promovida pe
lo Margs, com Agnès Pinzon. 
Francesa radicada em Guada
lupe, Agnès analisa o mundo 
da mulher através das artistas 
Sophie Calle, Orlan e Annette 
Messager. Às 17h, no Margs, 
em Porto Alegre. Informações: 
(51) 3028-1070.
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MULHER - Amanhã, 17h, a pro
fessora Agnès Pinzon faz palestra, 
no Margs (Praça da Alfândega), 
grátis, sobre o mundo da mulher, 
por meio do trabalho das artistas 
Sophie Calle, Orlan e Annete Mes
sager. Agnès é formada em letras
e artes plásticas.
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Governo 

do Estado
♦ As inscrições para os 
cursos práticos e teóricos 
de arte do Margs estão 
abertas até o dia 20. In
formações podem ser ob
tidas junto ao Núcleo de 
Extensão, pelos telefones 
(51) 3221-3545 ou (51) 
3227-2311, ramal 15.
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MARGS — Estão abertas inscri
ções para cursos práticos e teóri
cos de artes no Margs. As aulas 
serão ministradas por Bianca 
Knaak e enfocarão a arte brasi
leira do período pré-colonial até o 
cenário artístico cultural do sé
culo XX. Outras informações pe
lo telefone 3227-2311.


