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Numa parceria com a Agência Martins + Andrade e o provedor Terra, o

Margs
lança seu site hoje, às 19h. Dessa forma o acervo do museu, sua história 

exposições atuais e passadas, serviços e catálogos, poderão ser conhecidos 
qualquer lugar do mundo. Um dos atrativos da página é a abertura' 

sempre que acessado, o site abre com uma obra do acervo. Além disso o 
internauta encontra uma lista de links que o levarão a um tour virtual por 
outros museus brasileiros. A página também dedica espaço à biblioteca, 
cate, bistrô e loja do Margs. Acesso pelo endereço www.margs.org.br.

em

http://www.margs.org.br
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MARGS — 0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, 
s/n9) estará lançando, amanhã, às 19h, o seu site. 0 endereço para visi
tas virtuais ao museu é www.margs.org.br. A partir dele, os intemautas 
poderão conhecer o acervo do Mu
seu, a história, as exposições, os 
serviço, os cursos, os catálogos e o 
jornal do Margs, além de terem 
acesso para se inscrever na Asso
ciação dos Amigos do Museu. 0 si
te também tem links para outros 
museus brasileiros. Ao entrar na 
página virtual, sempre será apre
sentada uma obra do acervo.

http://www.margs.org.br
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www.margs
Será lançado hoje à noite o site oficial do maior e mais importante museu de arte do Estado

org.br
Fábio Coutinho, diretor do Margs.

A solução foi buscar, o patrocínio de conta com sete cartazes que serão manda- teca ou a loja de suvenires. Retomado o fô- 
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul duas empresas: a agência de publicidade dos para escolas e instituições culturais, lego, vai ter a chance de partir para novas
,do Malagoli, o Margs, agora cabe na te- Martins & Andrade e o provedor Terra. Também haverá inserções diárias de um aventuras. Há ainda links que levam o via-
i de um computador. Com isso, segundo Coutinho, o museu não banner no portal Terra. jante para outros museus virtuais, como os
Hoje, às 19h, entra no ar o site precisou fazer nenhum grande investimen- O site oferece links nacionais Museu de Arte Moderna do Rio

- A MartinsPabraçou o Margs. Nosso ob- Para outros museus

jetivo é valorizar a arte. Sabemos o quanto O site do Margs tem uma página de Museu do Louvre. 
o museu é importante - explica Rogério de abertura na qual aparecem os seguintes tí

tulos ao clicar do mouse: museu, acervo,
m um teclado ou pelo clic do mouse re- A preocupação com o resguardo das ar- exposição temporária, programas e even- 
roduções de obras de artistas nacionais e tes plásticas também guiou o portal Terra tos, Aamargs, jornal do Margs, serviços,
strangeiros, dados sobre a história do em sua opção por fornecer toda a inffa-es- informações e contato. O intemauta poderá
iuseu e a possibilidade de se desfrutar de trutura de Internet ao site do Margs. observar mais de cem obras do acervo do
xposições atuais e passadas, checar servi- - Nossa parceria tem como objetivo fo- Margs, entre elas criações dos pintores Di 
os e conferir catálogos.
- O endereço eletrônico tem o mesmo sintetiza Lonise Gerstner, diretora comer- 

rincípio do nosso jornal: divulgar nossas ciai da empresa na Região Sul. 
tividades. Mas o custo, bem maior, até O trabalho de criação do endereço / 
gora inviabilizava seu lançamento - diz eletrônico levou seis meses para f

SUSANA VERNIERI ficar pronto e, como reforço publicitário, do museu. Também poderá visitar a biblio-

de Janeiro (MAM/RJ) e Museu de Arte 
Contemporânea (MAC/USP) e o francês

’ww.margs.org.br com todo o universo ar- 
Estico que integra a instituição gaúcha 
m bits e bytes.
Estarão acessíveis pelo toque dos dedos Lorenzo Leal, da agência.

O QUE: lançamento do site 
www.margs.org.br do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs)
ONDE: no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n°)
QUANDO: hoje, às 19h 
QUANTO: entrada franca

mentar a cultura no Rio Grande do Sul - Cavalcanti, Lasar Segall e Ado Malagoli.
Mergulhado nos quadros e nas escultu
ras, o visitante virtual pode até sentir-se 
\ cansado. Sem pânico. É o momento 
\ para conhecer o bistrô ou o café

REPRODUÇÃO DE "VESTIDO VERDE", DE JOÃO FAHRION, SOBRE IMAGEM DO SITE DO MARGS/ZH
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Jornal:

Museu de arte gaúcho terá visitas virtuais
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, em Porto 
Alegre, é o mais importan
te do Estado. Ele acaba de 
ganhar uma versão on-li
ne, instalada no site www. 
margs.org.br. Obras selecio
nadas do acervo e exposi
ções (atuais e anteriores) es
tão ao alcance dos visitan
tes. A imagem de abertura 
do site muda toda semana
ao gosto dos internautas, 
que escolhem a favorita, en-
tie as obras do museu, nu- A obra Colonas, de DiCavalcanti
ma enquete virtual. (1897-1976), faz parte do acervo


