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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
NÚCLEO DE EXTENSÃO 

Io SEMESTRE DE 2003 
CURSOS PRÁTICOS NOS TORREÕES

DESENHE PINTANDO 
Prof. Paulo Porcella

Horário: 3a feiras - das 14h às 18h - Torreão 4 
Período: de 11/03 a 24/06/2003 (16 encontros)
Valor: 04 parcelas mensais de R$ 100,00 
Programa:
- A interferência no procedimento criativo.
- Uso criativo dos materiais: o desenho como método de busca e 
exploração.
- Olho repórter: vendo, conhecendo, sentindo.
- Olho inteligente: informações e implicações.
- Gente: implicações sociais e ambientais.

GRAVURA EM METAL 
Prof. Wilson Cavalcanti 
Horário: 3a feiras - das 14h às 18h 
Período: de 11/03 a 24/06/2003 ( 16 encontros )
Valor: 04 parcelas mensais de R$ 100,00 
Programa:
- Ponta seca, Água-forte e Água-tinta.
- Técnicas modernas e experimentais de gravura.
- Gravura como peça única.

DESENHO DA FIGURA HUMANA 
Prof. Plinio Bernhardt

Horário: 4a feiras - das 14h às 18h - Torreão 4 
Período: de 12/03 a láf/06/2003 ( 16 encontros)
Valor: 04 parcelas mensais de RS 100,00 
Programa:
- Aulas práticas com observação de modelo vivo.
- Modelo no espaço: movimento, posições, planos e profundidade.
- Esboços rápidos com uso de pranchetas e cavaletes.
- Pesos e volumes na composição do desenho.
- Anatomia da figura e sua integração com o fundo.

Torreão 3



AQUARELA BÁSICA 

Prof. Eduardo Guimarães 
Horário: 5a feiras - das 14h às I8h - Torreão 3 
Período: de 13/03 a 10/07/2003 ( 16 encontros)
Valor: 04 parcelas mensais de R$ 100,00 
Programa:
- Conhecimento do material; pigmentos, pincéis e máscaras.
- Noções básicas de composição e prática de aguadas superposições.
- Inventando a realidade com natureza morta (vasos e flores).
- Inventando a realidade com a paisagem (feitura de céus, pedras, águas)
- Abordagem de marinhas, tratamento de céus, nuvens e rochas.

ORIENTAÇÃO INTEGRADA EM PINTURA 
Prof. Karin Lambrecht 

Horário: 6a feiras - das 14h às 18h Torreão 4
Período: de 14/03 a 04/07/2003 ( 16 encontros)
Valor: 04 parcelas mensais de R$ 125,00 
Programa:
- Orientação, Experimentação / Laboratório, Reflexão, Produção ( arte 

contemporânea).

N° MÍNIMO DE ALUNOS EM TODOS OS CURSOS- 

N° MÁXIMO: 14
08

SÓCIOS DA AAMARGS: DESCONTO DE 10%

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS NA AAMARGS DE TERCA À 

SEXTA-FEIRA DAS 13H ÀS 18H
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Novos cursos no Margs
0 Museu de Arte do RS está com as inscrições abertas 

turmas dos cursos de arte promovidos pelopara as novas
Núcleo de Extensão. Na temporada 2003 serão oferecidas 
aulas de Aquarela Básica, com 0 professor Eduardo Gui
marães; Desenho, com Paulo Porcella; Desenho da Figura 
Humana, com Plínio Bernhardt; Orientação Integrada em 
Pintura, com Karin Lambrecht; Gravura, com Wilson Ca
valcanti; e História em Quadrinhos, com 0 grupo Legio Stu- 
dio. Horários e mais informações pelo telefone 3227-2311, 
de segunda a sexta, das lOh às 18 horas.
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QUADRINHOS - O Museu 
de ^yte do Rio Grande do Sul 
ministra, gratuitamente, as duas 
primeiras aulas de seis cursos de 
Histórias em Quadrinhos, que se- 
rao realizados aos sábados, a par-

marça Informações : 
(51) 3227-2311, ramal 15
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QUADRINHOS - O Margs 
está com inscrições abertas 
para seis cursos de “Histó
rias em Quadrinhos” (HQ), 
que serão ministrados a 
partir de março pelo Legio 
Studio. São cursos de Man- 
gá, Comics & Cartoon, de 
Produção e de Ilustração, 
além de um curso de HQ 
destinado especificamente 
ao público infanto-juvenil. 
Aulas: sábados com início 
no dia 8/03, sendo que as 
duas primeiras aulas serão 
abertas ao público. Inscri
ções: Margs. F: 3227.2311, 
ramal 15.
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OUTROS
CURSOS DE ARTE - Estão abertas as 

insciçoes para os cursos de arte do
™SnA^aUlaS começam na Primeira 
quinzena de março, em 11 modalidades 
praticas e teóricas, entre elas, desenho 
desenho da figura humana, gravura em 
metal, aquarela e pintura. Os valores de 
todos os cursos podem ser parcelados 
em ate quatro vezes. O Margs também 
oferece as oficinas de Mangá, Co- 
mics/Cartoon, Ilustração e Produção em 
Historia em Quadrinhos. Núcleo de Exten
são do MARGS (Praça da Alfândega, s/n2) in
formações: (51) 3227-2311, ramal 15, de se
gunda a sexta-feira, das 10h às 18h.
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MARGS — Estão abertas as inseri- 
ções para os cursos de arte no 
Margs, com aulas de desenho pin
tado, desenho de figura humana, 
aquarela básica, ilustração, entre 
outras. Maiores informações no 
telefone 3227-2311.
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QUADRINHOS - o Margs 
está com inscrições abertas 
para seis cursos de “Histó
rias em Quadrinhos” (HQ),

n
que serão ministrados a 
partir de março pelo Legio 
Studio. São cursos de Man- 
gá, Comics & Cartoon, de 
Produção e de Ilustração, 
além de um curso de HQ 
destinado especificamente 
ao público infanto-juvenil. 
Aulas: sábados com início 
no dia 8/03, sendo que 
duas primeiras aulas serão 
abertas ao público. Inscri
ções: Margs. F: 3227.2311, 
ramal 15.
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