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extensão

De: "Comunicacao MARGS" <comunicacao.margs@terra.com.br> 
<direcao.margs@terra.com.br>; <administrativo.margs@terra.com.br>; "Exposição" 
<exposicao.margs@terra.com.br>; <acervo.margs@terra.com.br>; 
<extensao.margs@terra.com.br>; <varietta@terra.com.br>; <cafedomargs@hotmail.com>; 
<lojadomargs@terra.com.br>; <aamargs.margs@terra.com.br> 
segunda-feira, 12 de janeiro de 2004 13:57 
Boletim Interno

Para:

Enviada em: 
Assunto:

Saiba mais informações sobre as próximas exposições do MARGS. Confira os releases abaixo:

DIA 15,19h: ABERTURA DA EXPOSIÇÃO EXPEDIÇÃO CORAÇÃO DO BRASIL NO MARGS

O MARGS Ado Malagoli abre sua temporada de 2004 com Expedição Coração do Brasil - Homem, 
Terra e Mito. A mostra fotográfica de Orlando Azevedo será aberta dia 15, às 19h e permanecerá 
exposta até 14 de março, de terças a domingos, das 10 às 19h, com ENTRADA FRANCA. No dia 
16 de janeiro, às 15h, o artista fará um encontro com o público no Auditório do MARGS.

Em Expedição Coração do Brasil, o fotógrafo Orlando Azevedo realiza um sonho nascido há cerca de 
sete anos: desvendar o país por meio da fotografia, documentando seu patrimônio natural e humano, 
seus mitos e diversidade. O resultado pode ser conferido na mostra de cerca de 500 imagens coloridas e 
em preto e branco que revelam a excepcional plasticidade do trabalho, crenças, festas, populações, 
mitos e paisagens virgens e grandiosas. A exposição já foi exibida na Casa Andrade Muricy, em Curitiba, 
no Palácio do Itamaraty e no Museu Nacional de Belas Artes.

De abril de 1999 a julho de 2002, Azevedo e o jornalista Fabiano Camargo percorreram de carro mais de 
70 mil quilômetros, em 425 dias de viagem, dando prioridade a rotas alternativas. A aventura foi 
registrada diariamente, podendo ser acessada no site http://tudoparana.qlobo.com/coracaodobr/. Os dois 
expedidores visitaram todas as regiões do Brasil, fotografando mais de 1.700 cidades e localidades. 
Orlando Azevedo registrou cerca de 45 mil imagens no interior do país, abordando três grandes temas: 
O Homem (raças, credos, religiões, trabalho); A Terra (paisagens, fauna e flora); e O Mito (relação do 
homem com os mistérios da criação, com base na interpretação pessoal e estética do artista). As 
imagens também podem ser conferidas nos três livros temáticos da exposição - Homem, Terra e Mito, 
da Editora Francisco Alves.

Expedição Coração do Brasil é o mais longo projeto fotográfico realizado no Brasil. De todo o percurso, 
60% do trajeto foi realizado por estradas de chão e trilhas. Os expedicionários ainda fizeram incursões 
por rios, longas jornadas caminhando e sobrevôos em pequenas aeronaves. A primeira etapa foi 
realizada entre abril de 1999 e maio de 2000, incluindo todo o sul do país e parte do centro-oeste e 
norte. Depois de mais de um ano de interrupção por falta de patrocínio, a segunda etapa foi iniciada em 
janeiro de 2002 e concluída em julho do mesmo ano, passando pelo restante do centro-oeste e norte, 
além do sudeste e nordeste do país.

O artista

Orlando Azevedo nasceu em 1949, em Ilha Terceira, Açores, Portugal. Vive no Brasil desde 1963. 
Formado em Direito, dedica-se profissionalmente à fotografia publicitária e documental em projetos
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especiais, assim como à criação autoral, em seu estúdio em Curitiba. O artista já participou de diversas 
exposições individuais e coletivas. Suas obras fazem parte do acervo de grandes centros culturais como 
o International Center of Photography, de Nova York; Centre Georges Pompidou e Museu Francês de 
Fotografia, de Paris; Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museu de Fotografia Cidade de Curitiba, 
entre outros. Possui fotografias publicadas na Revista International Photographers e na Encyclopèdie 
Internationale des Photographes. Foi o criador da Bienal Internacional de Fotografia e curador da 
exposição A Revolta, de Frans Krajcberg. Seu último livro publicado foi Iguaçu, em 2002.

Mais informações sobre a exposição e o artista através dos sites:

http://tudoparana.globo.com/coracaodobr/ e http://www.photographica.com.br/

http://tudoparana.globo.com/coracaodobr/
http://www.photographica.com.br/
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Múltiplas
\e Mito, dia 15 de janeiro, e II Segno Impresso - 
Storia di una stamperia d’arte, dia 20.
❖ Uma exposição com esculturas, pinturas, 
artesanato em diversos materiais e móveis 
miniaturas dos artistas Teresinha de Ávila, 
Nadir Cananéa e Breno Cytt estará até 
sábado no Terraço 3 do Mercado Público 
Central.
❖ O casal Wilson Ling e Cristina Finger, 
acompanhados da pequena Stephanie, esco
lheram a Ilha de Comandatuba, na Bahia, 
para passar o reveillon. Eles estiveram 
hospedados no Resort Comandatuba.

❖ O parador Dotto Beach, em Cipriani Lido, 
em Punta Del Este, foi palco, no último sába
do, do desfile promovido pela agência de 
modelos argentina Dotto. O evento reverteu 
fundos para a Fundação Juntos por Maldonado.
❖ Ainda no sábado, na parada 4 da Praia 
Mansa, aconteceu um grande espetáculo de 
fogos de artifício promovida pela Millenium 
Tower e pela Intendência Municipal de 
Maldonado. Foi um show!
❖ O Margs - Museu de Artes Ado Malagoli - 
abre sua temporada de 2004 com duas grandes 
exposições: Coração do Brasil - Homem, Terra
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Qotografia

Em Livramento, o
gaúcho a cavalo e, noOrlando Azevedo visitou 7 725 Ceará, o homem que

municípios para chegar ao leva sua jangada aomaterial que expõe no museu alto-mar

stra
cara e coração

do BrasilA exposição fotográfica que o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- 
lagoli (Praça da Alfândega, s/n2) abre 
hoje, às 19h, compõe um retrato gigan
tesco do País em 530 imagens (reuni
das de um universo de 50 mil, em cores 
e em preto e branco). Expedição Cora
ção do Brasil: Homem, Terra e Mito, de 
Orlando Azevedo, documenta a diversi
dade do Brasil com um olhar que costu
ra semelhanças geográficas, culturais 
e humanas estabelecidas pelo fotógra
fo, açoriano de nascimento mas residen
te há quarenta anos em território naci
onal. Azevedo e o jornalista Fabiano 
Camargo percorreram 70 mil quilôme
tros em 1.725 municípios ou localida
des para chegar ao material exibido no 
Margs, anteriormente visto em Curiti
ba, em Brasília e no Rio de Janeiro. A

meira etapa do projeto aconteceu en
tre abril de 1999 e maio de 2000, consu
mido nas regiões Sul e parte do Cen- 
tro-Oeste e do Norte. O reinicio - de
pois de um ano de interrupção para cap
tação de patrocínio - ocorreu em janei
ro de 2002, com o restante do Centro- 
Oeste e do Norte e mais Sudeste e Nor
deste, até julho de 2002. Por fim, reali
zado um sonho de sete anos, Azevedo 
acalenta dois novos planos, desta vez 
sobre figuras típicas: o gaúcho da fron
teira e o seringueiro do Acre.

Expedição Coração do Brasil: Ho
mem, Terra e Mito permanece no local 
até 14 de março, de terças a domingos, 
das lOh às 19h, com entrada franca. Na 
sexta-feira, às 15h, Orlando Azevedo fa
lará sobre a mostra no auditório do 
Margs.

outra parada do roteiro será São Paulo, explicativos. Toda a aventura foi regis- 
Há de tudo no conjunto clicado por trada diariamente no site http:// 

Azevedo, disposto em três vertentes da tudoparana.globo.com/coracaodobr/, 
mostra. Homem contém tipos caracte- que deu aos usuários da internet 
rísticos de etnias diversas, trabalho e sação de participarem dessa verdadeira 
religião; Terra abarca paisagens, flora maratona de 425 dias, em rotas prefe- 
e fauna e Mito registra a relação do ser rencialnente alternativas, 
humano com os mistérios da criação, Para Azevedo, “o mais importante foi
com base numa interpretação pessoal e constatar que o verdadeiro Brasil é o 
estética do autor das fotos. Os eixos te- Brasil oculto, pulsante de heróis anôni- 
máticos também podem ser conferidos mos e lugares desconhecidos”. O empre- 
em três volumes luxuosos que serão au- endimento exigiu dedicação exclusiva e 
tografados por Azevedo (Editora Fran- investimento privado e público - e al- 
cisco Alves, R$ 240,00), feitos com re- gum dinheiro do bolso de Azevedo, que 
produções adicionais e pequenos textos precisou vender os próprios bens. A pri-

a sen-
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Viagem às artérias do Brasil
Orlando Azevedo inaugura hoje no Margs exposição fotográfica retratando o interior do país

O fotógrafo português Orlando lataram parte da viagem em repor- 
Azevedo sempre considerou que tagens para o jornal Gazeta do Pa- 
o mapa do Brasil, onde vive há raná. A aventura também rendeu 
40 anos, lembrava a forma de uma caixa com três livros, 
um coração.

De 1999 a 2002, a bordo de 245. 
veículos 4x4 e acompanhado do ~ 0s grandes centros não nos 
jornalista Fabiano Camargo, interessavam. Fizemos literalmen- 
Azevedo “explorou as artérias £ UITí ™ergulho nos extremos do 
mais extremas desse coração ’8~ C/T^UbinC1

; °e» «-conferido nas mais de 500 ima- imagens, feitas em igrejas, feiras, 
gens.de Expedição Coração do festas populares, prostíbulos, ar- 
Brasil, exposição que o fotógrafo mazéns e em diferentes paisagens 
inaugura hoje no Margs. do interior brasileiro.

H0NALD0 BERNARDl/ZH

que es
tará à venda na loja do Margs a

A mostra está dividida em três 
Azevedo fala amanhã sobre o sessões: O Homem, mostrando a 

trabalho e a aventura de realizá-lo diversidade da população brasilei- 
em uma palestra, marcada para as ra, A Terra, com cenas da fauna e 
15h, no Auditório do Margs, tam- da flora brasileira, e O Mito, abor- 
bém com entrada franca. O fotó- dando as relações do povo 
grafo começou a desenvolver a mistérios da criação, 
idéia ainda em 1994. Depois de - Eu costumo dizer que as me- 
quatro anos de preparação, plane- lhores fotos foram as que não tirei, 
jamento, elaboração do roteiro de porque nem sempre é possível dar 0rlando Azevedo mostra mais de 500 fotos tiradas de 1999 a 2002 em 1,7 mii localidades brasileiras 
viagem e, principalmente, capta- a idéia do que é ver a paisagem no 
ção dos primeiros recursos, Aze- local, 
vedo partiu de Curitiba, onde resi-

com os

FOTOS ORLANDO AZEVEDO, DIVUIGAÇÁO/ZH

Nascido em 1949 na Ilha Tercei- 
de, em companhia do jornalista ra, nos Açores, em Portugal, Aze- 
Fabiano Camargo. vedo mudou-se para o Brasil aos

A dupla percorreu de carro pelo 13 anos e guarda vivas impressões 
interior do Brasil 70 mil quilôme- do choque cultural provocado pela 
tros, passando ao longo da viagem exuberância brasileira. Um choque 
por mais de 1,7 mil cidades e lo- que deu origem à viagem, 
calidades. O roteiro dava preferên
cia a cidades fora das rotas mais 
ffeqüentadas, e 60% da viagem foi 
percorrida ao longo de estradas de 
terra.

0 QUE: Expedição Coração do Brasif 
mostra de fotografias de Orlando 
Azevedo
QUANDO: de hoje a 14 de março, de 
terças a domingos, das lOh às 19h 
ONDE: no Margs (Praça da Alfânde
ga, s/rf), fone (51) 3227-2311 
QUANTO: entrada franca

Durante o trajeto, mantiveram 
uma página na Internet atualizada 
periodicamente - ainda disponível 
no endereço http.V/tudopara- 
na.globo.com/coracaodobr/- e re-

No sentido horário: Monte Roraima (acima), Poço 
Encantado, na Chapada Diamantina (BA), festa 

popular em Kazumba (MA) e gaúcho nos campos de
Santana do Livramento
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Uma viagem pelo coração do Brasil
Orlando Azevedo revela o homem, a terra e os mitos brasileiros em imagens a partir de hoje no Margs

a s várias faces de um Brasil pouco conhecido em 425 dias de viagem, dando priori
za poderão ser conferidas na mostra fotográfica dade a rotas alternativas. Os dois vi- 
“Expedição coração do Brasil - Homem, terra e sitaram todas as regiões do Brasil, 
mito” de Orlando Azevedo, a partir de hoje, às fotografando mais de 1.700 cidades e 
19h, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado localidades. A abordagem central era 
Malagoli (Praça da Alfândega, s/ns). São 500 ima- o registro enfocando três temas: o 
gens coloridas e em preto-e-branco que revelam, homem, suas raças, credos, trabalho 
em um plasticidade excepcional, as festas, a po
pulação, os mitos e as paisagens 
virgens e gradiosas do país.

A exposição é resultado de um 
sonho gerando há cerca de sete 
anos por Azevedo. Ele queria des
vendar o Brasil a partir do registro 
fotográfico, documentando o patri
mônio natural e humano, mitos e 
diversidade. Nada foi acidental, 
nem mesmo a data do início do

e religião: a terra, sua paisagem, fau
na e flora; e o mito, a re
lação do homem com os 
mistérios da criação, 
com base na interpreta
ção de Orlando.

“Expedição Coração 
do Brasil”, que também 
resultou em três livros
temáticos, lançado pela
editora Francisco Alves, Em Nova Vlçosa, um registro da criatividade do brasileiro 
se consagra como o mais longo pro
jeto fotográfico realizado no Brasil, exposta na Casa Andrade Muricy, em Curitiba; 
De todo o percurso, 60% foi feito por no Palácio do Itamaraty; e no Museu Nacional de 
estradas de chão e trilhas, com direi- Belas Artes. No Museu de Arte Moderna do RS, a 
to a incursões por rio, longas joma- exposição poderá ser visitada até o próximo dia 
das caminhando e sobrevôos em pe- 14 de março, de terças a domingos, das lOh às

19h, sempre com entrada franca.

desbravamento do Brasil pelo fo
tógrafo. Em 21 de abril de 1999, 
partiam de Curitiba Orlando Aze
vedo, criador desse projeto, acom
panhado pelo jornalista Fabiano 
Camargo. Eles percorreram de 
carro mais de 70 mil quilômetros, Mistérios no Vale do Amanhecer quenas aeronaves.

A mostra “Expedição Coração do Brasil” já foi
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EXPEDIÇÃO CORAÇÃO DO BRASIL
— No Margs (Praça da Alfândega, 
s/nQ), até 14 de março. Quinhentas 
imagens, resultantes de uma viagem 
que o fotógrafo Orlando Azevedo fez 
por todas as regiões do país, durante 
425 dias. As fotos revelam crenças, 
festas, populações, mitos e paisa
gens. Aberto a visitação de terça a do
mingo, das 10h às 19h.
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Artes plásticas em três expressões
A Galeria Gravura (Corte Real, 647) exibe, de hoje até 20 de fevereiro, a 

exposição coletiva “Acervo de gravuras”. São, ao todo, 12 artistas plásticos 
que expõem gravuras desenvolvidas nas técnicas de serigrafia, litografia, 
gravura em metal e xilogravura. Entre estes, figuram Alice Brueggmann, Ali
ce Soares, Clara Pechansky, Danúbio Gonçalves, Fukuda, Iberê Camargo, 
Paulina Eizrik, Paulo Amaral 
e Vasco Prado.

No Margs (Praça da Al
fândega, s/n!), a mostra fo
tográfica “Expedição coração 
do Brasil - Homem, terra e 
mito”, de Orlando Azevedo, 
fica em cartaz até o dia 14 de 
março. E no Instituto de Ar
tes da Ufrgs (Senhor dos 
Passos, 248), Daniel Esco- 
bar expõe “Fio condutor” até 
a próxima sexta-feira. 0 ar
tista apresenta desenhos 
que exploram a bidimensio- 
nalidade. Obra de Clara Pechansky, na Galeria Grama
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Fotos de Orlando Azevedo
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

apresenta, até dia 14 de março, a mostra fotográfica 
“Expedição Coração do Brasil - Homem, terra e mito”, de 
Orlando Azevedo. São 500 imagens que retratam o patri
mônio natural e humano do Brasil, resultado dos mais 
de 70 mil quilômetros percorridos por Azevedo, de abril 
de 1999 a julho de 2002. Visitação de terças a domin
gos, das lOh às 19h. A entrada é franca.
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Curiosidades: ‘Ônibus no tempo do Epa’

Mostras de fotos em 

cartaz na cidade
Registros fotográficos são 

atrações de algumas exposições 
cartaz na cidade. As galerias da Usi
na do Gasômetro (João Goulart, 
551) abrigam as fotos dos cariocas 
Sandra Gonçalves e Klacius Ank 
Guarino. Em “Carvoarias urbanas”, 
Sandra exibe, até 14 março, um do
cumento visual da jornada de traba
lho dos carvoeiros em ruelas do Rio 
de Janeiro. Em “Seu olhar”, Klacius 
captou cenas de meninos moradores 
da cidade maravilhosa. O artista, in
tencionalmente, queria que os garo
tos olhassem para ele quando esta
vam sendo fotografados, justamente 
para captar o olhar dos anônimos. 
Suas 18 imagens que podem 
conferidas até dia 21. Visitações de 
terças a domingos, das lOh às 22h.

Já o português Orlando Azevedo 
apresenta em “Coração do Brasil” 
imagens de sua viagem em solo bra
sileiro durante 425 dias. O enfoque 
de sua mostra, que reúne cerca de 
350 fotos, são o homem, a terra e o 
mito, está no Margs (Praça da Alfân
dega, s/ns), até dia 14, de terças a 
domingos, das 9h às 19h. E “Ônibus 
no tempo do epa” é o nome da mos
tra aberta no Café Chaves, na Gale
ria Chaves (rua do Andradas, 
1444/loja 16). No local estão expos
tas 22 fotos em preto e branco de 
ônibus de Porto Alegre e de algumas 
cidades do interior, entre os anos de 
1942 a 1953. Visitações diárias, até 
31 de março, das lOh às 20h.

as
em i

ser


