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NÚCLEO DO ACERVO

projeto releitura

1. TlTUIX) : Releitura do lAROS

U ORCANlãAÇÂO TÊÜNICA li. AÍXIÍNISTRATIVA

iuseu de Arte do Rio Grande do Sul 
Núcleo do Acervo 

Diretora : fiVLLYN ttliRG IOSGiPE 

Coordenadora : GILKA JAGQÜI 
Elaooração do projeto : HILDA NÜL4I RIEGEL 

Início : 11.U3.S0 

Termino :

3. I.ÍTRODUCAü

ü 1ARGS, visa convidar através da imprensa e das entiua- 

des de Classe, os artistas plásticos que tenham u;ia exposição individual e três ex 

posições coletivas Je seus trabalhos, para seu Projeto cie aeleitura.

4. OBJETIVOS
O artista selecionado fará sua interpretação plástica da 

oura referenciada, co:,i ampla liberdade de escolha do tema, técnica e estilo a parti 

tir unicamente de sua própria vivência.

o. idETAS/ESPECI FICACÜLS

o.1 - 0 artista plástico terá acesso ao Projeto, oara inteirar-se dos objetivos 

do mesmo,massim como ã Lista da obra do .acervo escolhida© :>ara a Releitura;

5.4 - receberá sua ficha de inscrição ã q«al anexara todos os documentos 

considerar relevantes;
S.i-o ultimo dia das inscrições será 11 de março de 1JSo;

5.4 - as 40 ojhbs escolhidas pelo Núcleo do Acervo do 1ARGS são em sua maioria 

acadêmicas, sendo que a escolha destas, foi realizada de modo a propor um desafio 

ao artista que através de, sua linpuasern contevitooranea traqa a visualização da o- 

bra para a contemporaneidade;

5.5-0 Núcleo do Acervo convocará os participantes do Projeto Releitura, apre

sentará coletivamente as obras a serem relidas e cada qual, com total liberdade,es 

colherá a oura que mais lhe interessar e estabelecerá junto ao Núcleo do Acervo o 

cronograma para as exposições mensais, durante os anos de 1980/87;

que

.
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5.0 - o artista se instalará no prédio do MARGS, sala n9 5 onde estudará e reali 

zarã a obra. Apos os prdtaeiros estudos, o artista poderá completar este trabalho 

no MARGS ou cm seu ateliêr;

S.7 - as obras em nuinero de 2(duas) ( a original e a recente) serão expostas no
saguão do MARGS, para comparação e reflexão do público;

/
S.o - junto ao trabalho será colocado um texto feito pelo artista que fez a rele 

tura, com dados explicativos sobre o original e sua visão expressa na nova obra;

5.9 - a nova obra anos o período de exoosição, será tombada como patrimônio do 

Acervo do MARGS.

ü. McTODOLOGIA
0 Projeto Releitura constará de 21 obras, uma dia cada mês 

sempre exixmdo novos trabalhos, 0 primeiro trabalho será exposto em abr.il/8u.

7. ~ RlCURSÜS HlIMAMOS 
15 artistas plásticos 

1 coordenadora 

5 funcionários 

5 operários

8. RECURSOS iYOiUAlb

Cavaletes; 

fios de nylon;

painéis ue feltro e vidro, com o nome do evento; 

material e texto sobre a obra;

40 obras do acervo para livre escolha do artista

9. iüdJUi&05 Fim^CLÍdüS

0 trabalho será financiado pelo artista que exiiorá sua

obra.

10. CRONÜGRAMA DO PR0JLT0
Durante o ano de 198o/S7.

11. AVvUACAO
A avaliação será feita ao longo do trabalho e da exnosiçã

dos mesmos, através de jornais e imprensa.

•uestionário respondido pelos artistas participantes e ne 

lo público frequentador do 1ARCS, elaborado pelo lúcleo do Acervo ap Núcleo de Aten 

d intento.
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i-O Museu de Arte do RS está 
implantando o Projeto Releitu- 
ra. que consiste na interpreta
ção plástica de obra de autor 
consagrado por parte de outros 
artistas. Para este projeto se
rão utilizadas peças do acervo 
do MARGS, como ‘‘Exu’\ de 
Mário Cravo; "O Menino 

' Papagaio”, de Portinari; “O 
Homem do Gato Preto”, de 
Ado Malagoli, de um grupo de 
40 obras. Artistas plásticos do 

j Estado interessados em partici- 
I par podem procurar, o Núcleo 
L de Acervo do MARGS. na sala 

nove. de terças a sextas-feiras, 
i das 12h às 17h. Como pré- 

requisitos é necessário compro
var a realização de uma exposi-

• . -• - % Vr, S «’

ção individual e de três coleti
vas.

Espaço Livre expõe esculturas 
de diversos artistas, pertencen
tes ao acervo do Atelier Livre 
da Prefeitura.

r

*****
:

. A Biblioteca Lucília Minssen, 
órgão da Subsecretária de Cul
tura do Estado, apresenta hoje 
às 15 horas o documentário "O 
Vidro”, demonstrando

*****

Já estão abertas as inscri
ções para a IV Vigília do Canto 
Gaúcho, promovida anualmen
te em Cachoeira do Sul pela 
Fenarroz e Prefeitura Munici
pal. com apoio de CTGs, Insti
tuto Gaúcho de Tradição e Fol
clore e Ordem dos músicos do 
Brasil/RS- O prazo se encerra 
no dia sete de março. Inscri
ções na Secretaria de Educação 
e Cultura. Informações pelo fo
ne (051) 722.22.82 ramal 2G.

e o
o pro

cesso industrial sofrido pela 
matéria-prima até sua conver
são neste material, sua utiliza
ção e aspectos artísticos. A Bi
blioteca fica na Rua Professor

í
:
I
í

%Annes Dias 112, sobreloja.

I***** >
Até 16 de fevereiro a galeria

oc. tear* Jl
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MARGS Porto Alegre, 18 de junho de 1986

Prezado Senhor

0 Projeto Releitura implantado pelo Mu

seu de Arte do Rio Grande do Sul, vem se desenvolvendo dentro do cronograma esta

belecido.

Desde abril p.p. estão sendo expostas 
no Saguão do MARGS, as releituras às quais o público tem tido a oportunidade de

acompanhar.

Por se tratar de um Projeto inédito no 

Rio Grande do Sul, gostaríamos de oportunizar um encontro entre os artistas 

jã expuseram e os que exporão até o final de 1986 e o ano de 1987, can o público, 

para que se exponha o pensamento do artista e o que o visitante pensa e cano es

tá recebendo o Projeto.

que

Este encontro está planejado para rea-

lizar-se dia 26 de junho, no Auditório do MARGS, às 17 horas.

Contando ccm seu canparecimento que

reputamos de grande importância, subscrevemo-nos

Atenciosamente

EVELYN BERG IOSCHPE 

Diretora do MARGS

ESTE OFÍCIO FOI MANDADO PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO 

PROJETO RELEITURA, EM JUNHO DE 1986.

mines
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria da Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/n° - fone: 21-8456 - 90000 - Porto Alegre
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Página 4 GAZETA MERCANTIL SUL — Porto Alegre, sexta-feira, 31 de Janeiro de 1986
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ARTES PLÁSTICAS

Projeto Reieitura no Margs
Este ano o Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul vai Im
plantar uma nova Interven
ção cultura] através da cria
ção do Projeto Reieitura. 
Trata-se de uma atividade 
que busca estabelecer t^m 
maior vinculo entre os jo
vens artistas plásticos e as 
obras de nomes reconheci
dos. O projeto será desenvol
vido

ás 17 horas. Os Inscritos de- 
veráo atender aos pré-requl- 
sltos de participação em três 
coletivas e realização de 
uma Individual.

ROTEIRO rio de orle da Caso Masson (Rua Moraes, ínio lippmann e Nel- 
dosAndrodas. 1459). Ndopossui son Jungblulh, entre outros. Vi- 
estacionamemo e tem ar condi
cionado, ató 15 de fevereiro.

sitação de segundo a sexta das 
8h30nin às 19 horas (Dona lou
ra, 204). Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil

EMPREGADOS DA CEF — pro
move na galerio de orle a expo
sição dos artistas plásticos Reja- KRAFT ESCRITÓRIO DE ARTE — 
ne Romos, Rosaneo Kõbe Braga 
e Crescôncio de Araújo. A mos
tra for parte das comemorações 
da abertura do bor. Todos os ar-

' í
Neste más a galeria expõe so
mente obras do ocervo: Paulo 
Porcello, Gilberto Salvador, 
Gerchmann, Alice Soares, Ado 
Molagoli, Yedo Tilze e Alice 
Brueeggmann, enlre outros. Vi
sitação de segunda a sexto, dos 
15 às 20 horas (Barão de Santo 
Ângelo, 165). Possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil

na rua.

CONTEMPORÂNEA GALERIA 
DE ARTE — Duronte o môs de ja
neiro mostra seu acervo com I ra u. .....r^, , -
obras de Glória Corbe.ta, Eliza- ,
bete Turkieniez, Maria Pilla, Pio- f||
Irina Checcacci, Antônio Maio,
Nelson Jungbluth e Frederico o 
Scheffel, entre outros. Visitação 5 
de segundo a sexta, das 8àsl2e f 
das 14 ás 19 horas. No sábado A 
das 9 ás 12 horas (Mariano de 
Mattos, 11 Novo Homburgo).

PRÊMIO PARA A 
CULTURA

listas já participaram anterior- 
mento de outras exposições, 
apresentando nesta coieliva tra
balhos de linguagem conven
cional. No rua dos Andradas, 
1780. O horário de visitação ó 
das 9 às 22 horas, até 13 de feve
reiro. O eslacionomento é difícil 
e a casa possui ar condicionado..

A Secretaria Geral da Or
ganização dos Estados Ame
ricanos distribuirá US$ 30 
mil para quem se destacou 
nas áreas de ciências e artes 
plásticas em 198S. A organi
zação está aceitando Indica
ções de candidatos até 30 de 
junho deste ano para concor
rer ao Prêmio Interamerl- 
cano de Cultura Gabrlela 
Mlstral/1088. As propostas 
deverão ser encaminhadas à 
Coordenadorla de Promo
ção Cultural da Secretaria 
de Relações Institucionais 
do Ministério da Cultura, em 
Brasília. Setor Bancário 
Norte, Edifício Central Bra- 
silla,5?andar.

40 obrascom
ao acervo dopertencentes

Margs, selecionadas para
que os artistas façam sua In
terpretação plástica por 
melo de uma reieitura. 
"Exu" de Mário Cravo, "O 
Homem do Gato Preto" de 
Ado Malagoll, "Menino do 
Papagaio" de Portlnarl e 
"Bal a Pon l'Abbe"deLuclen 
Slmon 3áo algumas das 
obras que servem de suporte 
ao projeto. O Margs distri
buiu nota convidando os ar-

4»?u*na rua.

GALERIA DE ARTE DA CASA 
MASSON — Exposição do acer
vo durante lodo o mês, com 
obras de Carlos Sclior, Roberto 
Feitosa, Énio Lippmann, Clara 
Pechanski, Nilton Maia, Bez Bal-
li, Regina Ohlweiler, Irineu Gor- Grassmann, Darei, Ado Malago- 
cia e Plínio Benhardt, enlre ou- Francisco Slockinger e Carlos 
tros. Visitação de segundo o sex- lenius, enlre outros. Visitação 

, , la, das 8h30min às I9h45min. de segundo a sexta, das lOàs 12
gem dos padrões usuais de es é- Nq jábodo J011ien.e q|ó Q5 |2 . e das 15 às 21 horas. Quintino
lica, lembrando as madonas ita
lianas. O horário de visitação é 
das 8h30min às I8h45min e aos 
sábados pela manhã. Na gale-

iNILTON MAIA —Expõe 15peços 
em terracota que formam a série 
denominada "As Gordos". As li- BOLSA DE ARTE DE PORTO ALE

GRE — Expõe coleção do acervo 
com trabalhos de Marcelo

fi-
A obra de Ado Malagoll será discutida no projeto do Margsnhas destas esculturas são mar

cadas, segundo o outor, com 
controstes enlre espera e sen
sualidade, ação e passividade, 
representando figuras que fo-

somenle até os 12 horas (Lima e 
Silva, 320/1). Não tem or condi
cionado e o estacionamento é 
difícil.

de Setembro, ÓÓ6). Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil.

AGÊNCIA DE ARTE — Expõe em 
joneiro o ocervo permanente 
com obros de Regina Ohl weiler, . 
Ronon Witté, Temus. Glouco Ro
drigues, léo Dexheimer, Lutzen- 
berger, Sclior, Frantz e Costa Ca
bral, entre outros. Visitação de 
segundo o sexto, dos 10 às 12 e 
das 14 às 20 horas. No sábado 
das 10 às 19 horas (Casemirode 
Abreu, 144). Não possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
fácil.
GALERIA REALCE — Durante o 
más de janeiro mostra peças do 
acervo com Danúbio Gonçolves, 
Suzana Sommer, Amco Hersko- 
vits, Maria Ivone dos Sontos, Ro
berto Cidade, Irineu Gorcio e 
Nelson Jungblulh, entre outros. 
Visitação de segunda a sexta, 
dos 9 ás 12 e dos 14 òs 19 Horas 
(Independência, 674). Não pos
sui or condicionado. O estacio
namento é mais fácil nas 'rans-

tlstas Interessados a se Ins
creverem no Núcleo do 
Acervo do Museu, sala 6, de 
terça3 a sextas-feiras, das 12

Bocaiuva, 1115. Com ar condi
cionado e estacionamento pró-

PONTO DE ARTE ALBERTO - 
Expõe coleção do acervo com 
trabalhos de Antônio Maia, Zo- 
ravia Betliol, Sclior, Vasco Prado 
e João Henrique, entre outros. 
Visitação de segundo a sexta, 
das 10 ás 19 horas (No Shopping 
Conter Iguatemi e no 5° Aveni
da Center). Possui ar condicio
nado e eslocionamenlo próprio 
nos dois espaços.

SALA DE ARTE DE PORTO ALE
GRE — Neste mês exibe no ocer
vo obras de Iberô Comargo, Ado 
Molagoli, Ângelo Guido, Alde- 
mir Martins, AnlómoMoia, Siron 
Franco, Milton Dacosta e Vizotio, 
enlre outros. Visitação de segun
do o sexto, das 10às !2e des 15 
ás 19horas(Bordmi, 501). Possui 
or condicionado e o estaciona
mento 6 próprio.

horas (Andradas, 1459). Possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil.
DELPHUS ARTE SOBRE PAPEL — GALERIA SINGULAR — Em ja- 
Moslra seu acervo com peças do neiro mostra sua coleção de 
Eduardo Cruz, Luiz Moristoni, acervo com obras de Slockinger, 
Sérgio Marques, Wagner Dalto,
Nelson Jungblulh, Marcelo 
Grassmann e Carlos Scliar, enlre 
outros. Visitação de segunda a 
sexta, das 9às 12 horas e das 14 
às 19 horas (Cristóvão Colombo,
1103). Possui ar condicionado. O 
estacionamento é difícil, lente a 
Dr. Vale ou Hoffmonn.

GALERIA DO ARCO — Exposi
ção do acervo com trabalhos de 
Eduardo Cruz, Nothamel Gui
marães, Malagoli, Alice Soares, 
Selva Doll, Plínio Benhardt, Car
los Mancuso e Alice Brueegg
mann, enlre outros. Visitação de 
segunda a sábado das 9 ás 12 e 
das 14 às I8h30min. (Almirante 
Delamaré, 237/6). Não possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é fácil.

prio.

Bez Bolti, Glória Corbetta, Ro
berto Umansky, Irineu Garcia, 
Vasco Prado, Becheroni, Faygo 
Oslrower, Darei e Fukushima, 
entre outros. Visitação de segun
da a sexto, dos 9 às 12 horas e 
das 14 às 18h30min (Frederico 
link, 35). Possui ar condicionado 
e o estacionamento é difícil.

1

GALERIA DE ARTE BADESUL —
EMOLDUARTE —No acervo tro- Mostra de ocervo: Hilda Mattos, 
balhos do Silvia Cestari Cunha,
Joana de Azevedo Moura, Clari
ce Jaeger, Circe Saldanha e Ru- 
di Meirelles, enlre outros. Visitas 
de segunda a sexta, dos 8às I2e 
dos 14 às 19 horas. No sábodo

CAMBON A CENTRO DE ARTE — 
Expõe o acervo com obras de 
Carlos Carrion de Brilto Velho, 
Lidia Maaliani, Paulo Houayek, 
Pietrina Checcacci, Ana Alegria, 
Eduardo Camões, Zimmer- 
mann, Barth, Totiono Pinto de

Rubem Cabral, Ana Isabel lo- 
vatto, Cláudia Stern, Nilton 
Moio, Loide Wagner e Inás Bo- 
netli, enlre outros Visitação do 
segunda a sexto, das 10 às 12 e 
das 13h30min às 18h30min (Sete

o»------
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WÚGLEü OÜ ACERVOMUSEU DE ARTE DO BIO GRANDE DO SUL

PROJETO EELEITURA

ABRIL/8Ó - Lenir Garcia de Miranda

End.: Av. Domingos de Almeida, 2333 

Areai Pelotas - Fone.:0532-23-15-67 

( EXU- Mario Cravo)

MAIO/86 - Leonardo Câmara Canto

En.: Duque de Caxias, 671/301 - Fone: 25-09-99 

(Almofada amarela - Gotuzzo)

JUNHO/86 - Karin Marilin Haessler Lamorecht

End.: Cristovão Colombo, 3432 - Fone: 42-87-82 

(A CRECHE - Gefroy)

JULiiO/86 - Rogério Nazari e Teimo Lanes

End.: Fernandes Vieira, 514/104
Fone: Recado: Rogério-331823, Teimo: 367387

(REMORSOS - Weingartner)

AGOSTO/86 - Clara Pechansky

End.: Sinimbu,129 - Petropolis - Fone.:311069 
(MENINO DO PAPAGAIO - Portinari)

S2TEMBR0,/86 - Gloria Yen Yordi

End.: Dr. David A.Gusmão, 135 - Ipanema - Fone 483825 
(PEQUENO LAGO DA PLANÍCIE - Rosa Bonheur)

OUTUBRO/86 - Cyntia da Costa Vasconcelbs

End.: Dr. Thimoteo, 1045/502 - Fone: 221062 

(CAMINHO ABANDONADO - Goeldi) a. \0

NOVEMBRO/86 - Romanita ^isconzi

End.: Nonoai,l458 BL B3,1342 - Fone: 498526 
(TÊMPORA MUTANTÜR - Weingârtner)

DEZEMBRO/86 - Diana Domingues

End.: Mal. Floriano,531/ Fone:054-22114l4l 
(ARQUEIRO - Stockinger) CaxiAS ,P»S


