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Margs lidera temporada de artes em junho
Com três novas exposições, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul se destaca entre as atrações plásticas em Porto Alegre
A lém da mostra de 50 guaches sobre pa- A maioria das demais atrações das artes Abrem na segunda, ainda “Diversidade 

Apel do artista plástico gaúcho Yeddo plásticas gaúchas na próxima semana do olhar , de Marihe, no Porto das Artes 
Titze, inaugurada ontem, o Margs garante abrem na segunda-feira, dia 7. A Câmara (Voluntários da Patna, 1188) com 40 pintu- 
para a próxima semana mais duas exposi- Municipal de Porto Alegre promove, no “T” ras e que inclui visita monitorada (telefone 
ções Na terça, dia 8, abre a mostra “Papier Cultural Tereza Franco, a nova exposição 51-3029-0119) e oficinas de releitura de 
maché", coletiva com obras de Célia Meirel- de Maria Clara La Porta. “Tudo por um...” é sua obra a alunos de escolas e de vivência 
les Cho Domelles, Milca Chang e Tânia o título da mostra, resultado da pesquisa de criatividade para jovens e adultos; Arte 
Teixeira, nas Salas negras e nos torreões do em artes visuais da artista, sendo esta a social”, com participaçao de_ vanos artistas, 
museu- e na quarta, dia 9, “Con água de primeira exibição do trabalho na Capital, a partir do dia 7 no saguao da Farmacia 
Icielo, un viaje diferente pela historia de la após ter sido selecionado para uma exposi- Básica Municipal de Canoas; e no shopping 
pintura”, com base num projeto multidisci- ção em São Paulo e para a 1* Bienal de Mo- João Pessoa o pub ico poderá visitar tam- 
plinar de integração artística envolvendo ntenegro. Deverá participar também, ainda bem a mostra de Mana Elisabete Pinheiro 
exploração pictórica e experiência educa- este ano, do Mapeamento das Artes Visuais da Silva, com oleos e acnlicos sobre tela 
cional, premiado no Chile. no RS, no MAC da CCMQ. com temaücas florais.
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Coletiva de papel maché no Margs►

A exposição Amostratem20
Papier Mâché re- obras, entre escul-
úne a partir de turas e instalações,
hoje, nas Salas e segue até 4 deju-
Negras e torreões lho, de terças-fei-
do Museu de Arte ras a domingos,
do Rio Grande do das lOh às 19h.
Sul Ado Malagoli § Amanhã, às 18h,
(Praça da Alfân- g as artistas plásti-
dega, s/n9), traba- g cas participam de
lhos de Célia Mei- | um encontro com o
relles, Cho Dorne- | público, no auditó-
lles, Milca Chang , , . . . . _ ^ rio do Margs. No
e Tânia Teixeira. 0bra de Tama Te,xeira na expos/çao próxim0 s|bado,
Os artistas utilizam a técnica do papel Célia Meirelles ministra uma oficina so- 
maché, criado no século 18 e que, com
binado com óleos e cola, foi empregado maché em sala de aula e construção de 
no desenvolvimento de idéias e proje- objetos tridimensionais, das 14h às 17h. 
tos de expressão pela versatilidade do Informações no Núcleo de Extensão do 
material. museu, pelo telefone (51) 3221.3545.

#

bre técnicas de papelagem, uso do papel



Jornal Ò&Ltk'&L

Data: Q g. 7.0,4..../^££lL
Página: *2 O — v^-a-^c^cvc^0^ ,
Assunlo^^O/s^dLo^A^ A-S

Coletiva Papier maché’ começa hoje no Margs
A mostra “Papier maché”, coleti- mo seus criadores - 

va com obras de Célia Meirelles, Cho que possuem forma- 
Domelles, Milca Chang e Tânia Tei- ções diversas como a 
xeira, tem abertura oficial hoje nas Educação, Artes Plásti- 
Salas Negras e nos torreões do Mar- cas, Direito e Arquite- 
gs (Praça da Alfândega, s/n-). A co- tura - as obras de “Pa- 
letiva apresenta 20 obras, reunindo pier maché” buscam, 
escultura e instalação. Versáteis co- em alguns momentos,
_____________________ f-zago/especial/cp a nobreza das

formas e, em ou
tros, a singeleza. 
Transitam, com 
segurança, entre 
o rebuscamento 
e o minimalismo.

f.zago/especial/cp versatilidade do papel 
maché é sua principal 
característica. Surgido 
com o objetivo de rea- 
proveitamento de so
bras de papel, o mate
rial já foi utilizado em 
grandes construções - 
como nos painéis de 
igreja nos arredores de 
Bergen, Noruega, em 
1793, em boas condi
ções por 37 anos antes 
de ser demolida.

----------------- _ _ . . . Amanhã, a partir
Apresentam-se, lnstalaÇa° de Tama Teixeira {jas i sh, os artistas 
simultaneamente, em esferas plásticos participam de encontro 
bicolores, galhos brancos, com o público no auditório do Mar- 
tons terrosos e na combinação gs, com entrada franca. As visita
do papel maché e sucata. ções da mostra podem ser feita de 

Os artistas que trabalham terças a domingos, das lOh às 19h, 
Obra de Cho Dornelles que está em exposição com a técnica afirmam que a até o próximo dia 4 de julho.



■ à~& 'tfy.y?»
—JA../Q b iÀooü

Página __
: ~|jn

Jornal
03ta:

Assunto T

-

Margs expõe arte e estudo escolar
Projeto Que Viagem? trabalhou história, arte, cultura e antropologia com alunos da rede municipal

Rafael Balsemão
A exposição de 60 bonecos que es
il tá no Torreão do Margs, desde a o uso do papel machê (amassado), 
última terça-feira, é apenas o ponto
de chegada de uma grande viagem do das quatro raças que formaram o pio, “viajou" com Bartolomeu. Ba
que começou em 2002, com o proje- povo brasileiro - negra, européia, seada em leituras sobre danças da 
to Que Viagem?. Durante dois anos, asiática e indígena -, com ênfase na Idade Média, produzii. seu boneco: 
a professora de Educação Artística arte e no artesanato produzidos ao um homem rico que perdeu tudo por 
Célia Meirelles traçou um caminho longo dos anos. “Quando aborda- causa de uma enfermidade. Parale- 
diferente para 114 adolescentes de mos a África, discutimos as jóias e a lamente, os jovens fizeram um diário 
13 a 15 anos da Escola Municipal II- pintura em tecido daquele povo”, de bordo desses 2 anos de projeto, 
do Meneghetti aprenderem história, exemplifica Célia. Ao final de 2002,
arte, cultura, antropologia e, o mais cada aluno fez uma mala, com as aliado ao prático. Para dar a noção 
importante, a pensar, culminando características de determinada raça. do tamanho do corpo, questão mui- 
nesta mostra no principal museu de 
arte do Estado.

te à 8- série do Ensino Fundamen- nhecimento”, da Pré-História aos di
tai. A técnica utilizada nas obras foi as de hoje e, a partir de pesquisa e

estudo, construir o tal viajante. A 
O trabalho começou com o estu- estudante Mirian Knevitz, por exem-

“Sempre tento trabalhar o lúdico

Insatisfeitos com suas “malas va- to em voga no Renascimento, levei a 
zias”, em 2003, diante do questiona- turma até um posto de saúde, onde 

Os estudantes completaram no mento dos alunos, a proposta da eles mediram os seus corpos para 
ano passado o 32 Ciclo, o equivalen- professora foi “uma "viagem pelo co- ter uma melhor noção de proporção,

que seria útil na hora de construir 
os bonecos”, destaca- a professora.
Célia enfatiza a necessidade de ofe- Alunos-artistas são da lido Meneghetti 
recer recursos para os alunos (da vassoura foi a solução. Célia tam- 
periferia da Capital) produzirem su- bém conseguiu doações de tecidos 
as pesquisas. Por isso, leva muitos para a produção das roupas dos bo

necos. “Os meninos, que têm grande 
Em agosto do"ano passado, a interesse por artes marciais e pelo 

pesquisa estava pronta. Era a hora uso das armas, optaram pelo Japão, 
de partir para a confecção dos “via- Já as meninas, por causa das rou- 
jantes". Com poucos recursos na es- pas, escolheram personagens da 
cola. o reaproveitamento de mate- Idade Média e do Renascimento", 

Exposição com 60 bonecos pode ser apreciada no Torreão do Margs até domingo riais como papel, isopor e cabo de conta a educadora entusiasmada.

livros de sua casa para as aulas.

Proposta aguça aprendizagem
O convite para mostrar os trabalhos dos alunos no Margs foi do profes

sor Cho Domeles, que ministra curso de técnicas com papel machê. Algu
mas obras dele e de mais dois artistas formam, junto com os bonecos dos es
tudantes, a exposição “Papier Mâché”. Nas salas Negras, a visitação vai até 
4 de julho; no Torreão, só até domingo (13). Este ano, Célia mudou a propos
ta na Escola Municipal lido Meneghetti. O tema das aulas agora são jogos e 
brincadeiras através da arte, com atual foco na cultura indígena. Porém, os 
novos alunos também querem produzir bonecos e fazer “suas viagens”.


