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Pissarro é revisto 

em vídeo e debate
Hoje, às 18h, o Margs (Praça da 

Alfândega, s/n9) estará exibindo, em 
homenagem ao centenário da morte 
de Camille Pissarro, o vídeo Três di
as a quatro mãos no atelier Pissar
ro”, de Teresa Poester.

O vídeo, com cerca de 20 minu
tos, registra a experiência realizada 
por Teresa e a artista chinesa Dai 
Zheng no último atelier do pintor, na 
França. Após a projeção, haverá de
bate com a participação de Armindo 
Trevisan, Ana Luiza Azevedo, Phil- 
lippe Sibeaud e Vera Lúcia M. da 
Rosa. As duas artistas também pro
moveram mostra em Paris, em mar
ço passado, comemorativa à passa
gem da data. Camille Pissarro in
fluenciou profundamente a concep
ção da pintura de paisagem.
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Margs lança 

novo site
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs) renovou o site www. 
margs.org.br. A nova face vir
tual se destaca pelo estilo de 
revista e atualização freqüen- 
te, com desenho inspirado 
numa caixinha que se abre a 
cada novo link. No ambiente 
digital é possível encontrar in
formações gerais - histórico, di
cas de localização e transporte, 
informações sobre visitas guia
das, imprensa, exposições, cur
sos - e o perfil do acervo, com
plementado por 150 obras de 
artistas como Pedro Wèingart- 
ner, Ado Malagoli, Vasco Pra
do, José Lutzemberger, João 
Fahrion, Iberê Camargo, Cân
dido Portinari, Di Cavalcanti e 
Tarsila do Amaral. O intemau- 
ta também pode conhecer o 
museu por dentro, baixar papel 
de parede para enfeitar seu 
micro e preencher cadastro 
para receber informativos.


