
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

(k Ojuç CéuIAA

-Om*(x

EVENTO: íL^õC^la^o \ C&i }qc^: AQU^^ £-

dü^rfeiA At Mot.6^
^ t S^S. 1 0*úv\ (i. WS"}

LOCAL:

— <DH ^uílo/Q c(PERÍODO:

OBSERVAÇÕES:
ÇMCojdro C pú\>h'Oo ^

t,L Cj^ va,5, C-^-' Ç'X.lA CÍO

cJ Sn V^-(Í'\CV^--^C \*\ <âr £rw\V\a.^) _ ck C(
O V-



Jornal: CÍte....^P
D aí a: ..<D.í.../ O fe.... /Jpo<£

I Págr a: 0 3 T..—
Jgfò/íÀ-â&>À&&...ò®Assumo:

Belas Artes
O Margs apresenta de 9 de junho a 

4 de julho Con água de delo, un viaje 
diferente por la historia de la pintura, 
exposição resultante de um projeto 
multidisciplinar de integração artísti
ca, envolvendo exploração fotográfica, 
investigação pictórica e experiência 
educacional. A iniciativa envolveu jo
vens artistas com Síndrome de Down 
e descapacidade mental no Centro de 
Capacitação Técnica Aquelarre em 
Santiago do Chile.
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Uma viagem pela história da pintura no Margs

#TJt§l i»êl§ ülipl
ga, s/nfi). Premiado no Chile, o proje- Aguüere; e pelo pintor Jorge Moraga, to de imagens apresenta, por vezes, 
to é resultado de uma atividade mui- escolheu imagens de Van Gogh, Fri- remmiscencias do original e, em ou 
tidisciplinar de integração artística, da Kahlo, Vermeer e Modigliani, en- tros, se revela absolutamente novo 
envolvendo exploração fotográfica, tre outros, e partiu para a recnaçao A exposição ja ganhou importantes 
investigação pictó- ------------------- oívuloaçãojcp espaços culturais
rica e experiência 
educacional.

A iniciativa en
volveu jovens artis
tas com Síndrome 
de Down e deficiên
cia mental no Cen
tro de Capacitação 
Técnica Aquelarre,

Chile. O grupo de Imagens originais de grandes obras são reinterpretadas na mostra do Margs

do Chile e, recente
mente, conquistou 
uma bolsa Gugge- 
nheim para a conti
nuidade de suas 
atividades. No Mar- 

T •■§ gs, a exposição po- 
derá ser conferida 

ir até 4 de julho, de 
terças a domingos, 
das lOh às 19h.
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0 olhar da alteridade
Exposição de arte chilena tem vemissage hoje, às 19h, no Margs

Um dos auto-retratos de Van Gogh recriado por jovens com problemas mentais na mostra "Com Água de Céu"

ROGER LERINA vêm trabalhando com jovens artis- América Latina para o Idea Festi- 
„ tas do Centro de Capacitação Téc- vai, que vai acontecer em Lexing-

Arte e educação, fotografia e li- nica Aquelarre, em Santiago do ton, nos Estados Unidos, em setem- 
teratura, invenção estética e in- Chile. A iniciativa reuniu os artistas bro. Entre os participantes, estão o 
clusão social. A exposição Com a crianças com síndrome de Down músico George Martin, o neurolo- 
Água de Céu, que entra em car- e problemas mentais na recriação gista Oliver Sacks e a coreógrafa 
taz no Margs a partir das 19h de teatral e fotográfica de quadros ca- Twyla Tharp - informa Moraga. 
hoje, propõe um diálogo multi- nônicos da arte ocidental, como a A exposição Com Água de Céu, 
disciplinar provocativo. Guemica, de Picasso, e o retrato de que fica em cartaz no Margs até 4

O nrniptn Hp artictac rhilpnn« Presley assinado por Andy de julho, ganhou um desdobramen-
instigou jovens com problemas ™tti,oL “grafias em preto-e- to a bolsa de incentivo americana 

f . . F , , branco soíreram em seguida a in- John Simon Guggenheim Memo-
men ais a recriar pinturas de terferência de elementos literários e rial Foundation 2003 permitiu aos 
mestres como Van Gogh, rrida pictóricos. Por fim, as imagens re- chilenos repetir a experiência com
Kahlo, Vermeer e Modigliani. criadas foram transferidas para um cegos. Hoje, às 14h, no Auditório 

computador, onde receberam mais do Margs, o pintor Jorge Moraga 
Desde agosto de 2000, o fotógra- acréscimos e foram transformadas tem um encontro com o público, 

fo Jorge Aceituno, a escritora Pauli- em pinturas digitais - ganhando com entrada franca.
na Valente, a educadora Alejandra também circulação na Internet. ____ _______________ ____
Aceituno e o pintor Jorge Moraga - Fomos os únicos convidados da contracapa@zerohora.com.br
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Margs abriga três exposições
São 50 guaches de YeddoTitze, a coletiva ‘Papier maché’ e ‘Con agua dei cielo’, de jovens chilenos
/~V Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- uma de suas salas o projeto “Con agua dei cielo, 

lagoli (Praça da Alfândega, s/n9) abriga três un viaje diferente por la história de la pintura", de 
mostras diversas. Até domingo, dia 27, poderão jovens artistas chilenos, até 4 de julho, 
ser apreciados os 50 guaches sobre papel de Yed-

o rebuscamento e o ng 
minimalismo. §F 

“Con agua dei * 
cielo” é uma inicia- W 
tiva que envolveu i 
jovens artistas com Hjj 
Síndrome de Down Ij 
e descapacidade W 
mental no Centro | 
de Capacitação I >
Técnica Aquelarre, Ig 
em Santiago do 
Chile. A educadora .
Alejandra Aceituno, Ü 
o fotógrafo Jorge Bi 
Aceituno, o desig- ™ 
ner Héctor Aguiler- 
ra, entre outros profissionais, cruzaram suas es
pecialidades para que pessoas excluídas integras
sem um processo de recriação de algumas obras 
canônicas da pintura ocidental. Visitações ao 
Margs, de terças a domingos, das lOh às 19h.

A série de Titze propõe uma aventura das co- 
roTosDiviLCAÇAo cp do Titze na Gale- res, utilizadas em composições sensíveis e esteti- 

ria Iberê Camar- cas. O artista criou jardins imaginários pintados 
go; nas Salas Ne- em papel canson, banhados de água e tinta, exi- 
gras e Torreões bindo temas livres com tons, manchas, figuras 
está a coletiva humanas, árvores, flores e paisagens.
“Papier maché”, A versatilidade e o fascínio que o papel machê 
de Cho Domelles, exerce nos artistas está presente em cada peça de 
Milca Chang e Tâ- Cho Domelles, Milca Chang e Tânia Teixeira. A 
nia Teixeira; e em mostra apresenta 20 obras, entre esculturas e

instalação que 
combinam papel 

ty com ferro, madei- 
J*J|| ra e outros obje- 
pM tos. Versáteis, as 
MS obras de "Papier 
Im maché” passeiam 
Üfl entre a nobreza 

Obras mostram diversos talentos em artes plásticas das formas, entre

■

3> "O O C_

g % sr I
=> éo " “

Obra de Cho Domelles
O* •• • •

T
Trabalho de Tânia Teixeira !

- !>'j , !
:D

i i!

) j

jX



JornaÍT<JUÇ) è

Dat3’3.lJjP /*'i~~11 "■ y.i.v *
"ác: *: ■ ^-^4

| As&Unt0: |f,
ÃnÕ/ ^oõy

â*

I
5? Ê J'o plBa 5

f
g
s Ws:V

ho
*i

Recriação de uma obra do espanho/Muriílo

Uma viagem pela pintura
° Margs (Praça da Alfândega, a/n») abre hoje Con 

Mua de Cielo, un Viaje Diferente por la Historia de la 
Pintura A exposição, que resulta de um projeto mul-
fÍwJ>filnar- dG *$*&*&> artística com exploração 
fotográfica, investigação pictórica e experiência edu
cacional, tem horário de visitação de terças a domin
Xdf % até 4 «o- Ela erivolvejovens
portadores de Smdrome de Down no Centro de Cana 
citaçao Tecmca Aquelarre, em Santiago do Chile ?
K ?, 81vP° eSC0l»?u imaSens de fiente como Frida
Daríin Jermeer’ Modl£Iiani e Murilo, entre outros e
naí Em sremanrrnaf °rteatral 6 foto^áfica do ori^i- 

1. Em seguida, interferiu na imagem em preto e
corsanporCfi!íietemenftOS literári0s’ Poéticos e pictóri- 
S: ÍZ ? ’ transferiu a imagem recriada para a 
tela eletrônica, onde sofreu mais interferências e a
sentí àsTefP° ““ P?ntUr-a digital 0 conjunto aPre- 
senta, as vezes, remmiscencias do original e
tros momentos, revela uma carga nova. A exposição

iísSSSo? Mercúri°Uma
em ou-

na capital chilena.


