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Margs internacional
O CD-ROM do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul, desenvolvido pe
la Companhia de Processamento de 
Dados do Estado (Procergs) e pelo 
Instituto de Informática da PUC, foi 
o único da América Latina selecio
nado para o Milia‘98, congresso in
ternacional de mídias interativas, que 
se realiza em fevereiro, na França. O 
CD-ROM também será apresentado 
na Austrália em conferência interna
cional sobre inteligência computa
cional e aplicações em multimídia.

O Margs é o maior museu de ar
tes plásticas do Estado 
acervo de mais de 2 mil obras. Foi 
também o único museu brasileiro a 
participar da 4a Conferência Inter
nacional de Hipermídia e Interativi
dade em Museus, em setembro de 
1997, no Museu do Louvre, em Pa-

com um

ris.
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O Margs vai à França\

□ Um CD-ROM sobre o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (MARGS), trabalho de conclusão de curso de seis 
estudantes de Análise de Sistemas da PUC/RS, foi apre
sentado no Milia 98, evento sobre mídia interativa que 
ocorreu no início do mês em Cannes, na França. O traba
lho dos gaúchos foi selecionado entre 160 outros inscritos 
na categoria restrita a estudantes. Foi a primeira vez que 
um trabalho brasileiro esteve entre os selecionados. A apre
sentação em Cannes foi conduzida por Luiz Henrique Lei
te Portella e Maria Fernanda Alves da Silva que receberam 
o convite da Multimedia Content Association of Japan 
(MMCA) para levar o mesmo trabalho ao Grand Prix 98
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t"Museu CD-Rom
Projeto conjunto da Procer- 
gs, Instituto de Informática 
da PUC e Secretaria Estadu
al da Cultura resultou no 
lançamento de um CD-Rom 
sobre o Museu de Arte do 
RS (Margs). Nele são 
apresentadas mais de 190 
obras de artes plásticas de 
um acervo de 2.150 do 
Museu e a biografia de mais 
de 100 artistas.



í : .rj5^
ÍH ' ft :

A«««ato:

24 — SEGUNDA-FEIRA, 9 de março de 1998 VARIEDADES

Margs resgata história em CD-ROM
Informações sobre o acervo do museu e a biografia de cem artistas plásticos compõem o material

ormado por depoimentos, ima- _ . < r
r gens e locuções, o CD-ROM do WÈ 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul |I 
Ado Malagoli (Margs) buscou a histó- pf! 
ria da arte para montar este trabalho. |É)
O Margs é um dos mais importantes 
museus do Brasil, com um acervo de 
2.150 obras. No CD, são apresentadas 
mais de 190 obras e a biografia de pe
lo menos cem artistas plásticos com o 
caráter educativo, propondo-se inclu- ftÉj 
sive como fonte de pesquisa para es- BB 
tudantes e interessados em arte. !

O trabalho “CD-ROM Margs” é di- H 
vidido em seis módulos, com orien- Kj 
tações sobre visitas ao museu, a vi- 
sualização de obras de arte e um resu- |||l 
mo de sua história no mundo. No ca- 
pítulo “Margs", podem ser encontra- Hfi
dos o histórico, a atualidade as pers- _____
pectivas da casa e sua relaçáo com a A história e muitas das telas do Margs estão no CD-ROM 
comunidade. O módulo “Acervo" reúne informações so- RS, o CD já foi apresentado em eventos na Austrália e 
bre obras e artistas e seus comentários. França, tendo sido o único participante latino-america-

Desenvolvido em parceria com a Procergs, Secretaria no selecionado com mais 26 trabalhos para o Congresso 
ae Estado da Cultura e Instituto de Informática da PUC- de Mídias Interativas em Cannes.
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Margs em versão virtual
O museu, que será reaberto no dia 19, estará disponível em CD-ROM em abril

FOTOS REPRODUÇÀO/ZH

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o 
Margs, deve ser reaberto na semana que 
vem e em grande estilo. O prédio da 

Praça da Alfândega foi todo restaurado, ganhou 
um sistema de ar-condicionado e perdeu as go- 
teiras e as infiltrações, companheiras fiéis du
rante mais de 20 anos. Rebatizado com o nome 
do seu fundador, o Museu de Arte Ado Malago- 
li já tem até uma versão virtual, disponível em 
CD-ROM.

O diretor do Margs, o arquiteto Paulo Amaral, 
acredita que o disco só estará à venda dentro de 
um mês e ainda não sabe quanto ele vai custar. 
Uma versão piloto está sendo remetida à im
prensa e chegou a representar o Brasil, em feve- 

conferências internacionais de multi-

O
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reiro, em 
mídia na Austrália e na França.

O CD-ROM está organizado em seis módulos, 
recheados com fotografias, textos e reproduções 
de obras do acervo do museu. O módulo dedica
do à história do Margs, por exemplo, lembra os 
primeiros anos da casa e recorda algumas das 
grandes exposições que já passaram por lá: Ibe
rê Camargo: Trajetórias e Encontros, em 1985, 
Caminhos do Desenho Brasileiro, em 1986, e 
Chagall e a Bíblia, em 1987.

Um segundo módulo, voltado para o acervo, 
combina reproduções de pinturas, dados técni
cos e descrição dos trabalhos (equivocadamente 
chamada de “análise temática”). Mostra a cara 
dos pintores e oferece ainda a possibilidade de 
se fazer uma “releitura” de um original de Ado 
Malagoli ou Iberê Camargo no próprio compu
tador. O módulo Arte no Tempo refaz uma “li
nha temporal”, de 1800 aos dias de hoje, acom
panhando o caminho da história da arte no Rio 
Grande do Sul, no Brasil e no mundo.

O CD-ROM reúne um bocado de imagens, in
clusive fotos de detalhes decorativos do prédio 
do museu. Construído em 1914 para servir de 
sede para a Delegacia Fiscal do Estado, o pala
cete em estilo “eclético” abriga o Margs desde 
1974. Já amargou problemas crônicos de infil
tração e rachaduras. Exibiu salas alagadas em 
dias de chuva e perdeu uma pilastra, despencada 
sobre a Praça da Alfândega. Entrou em refor
mas em fevereiro do ano passado, teve o seu 

provisoriamente transferido para a Casa 
de Cultura Mario Quintana e só reabriu as por
tas para acolher a Ia Bienal do Mercosul, entre 
outubro e dezembro.

A reforma, financiada pelo Ministério da Cul
tura e pelo Governo do Estado, custou perto de 
R$ 4 milhões. Está praticamente pronta, segun
do o diretor da casa. A reabertura, no dia 19, te
rá exposições de peças do acervo, um show.de 
Adriana Calcanhoto, uma performance dirigida 

Luiz Arthur Nunes e um filme sobre Iberê
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Um dos módulos do CD-ROM apresenta detalhes internos do prédio, que foi construído em 1914 e acaba de ser restaurado

acervo
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por
Camargo.

Paulo Amaral negocia para setembro a exibi
ção de uma série de gravuras do mestre norue
guês Edvard Munch, o pintor de O Grito. A 
mostra dependeria apenas de as obras aterrissa- 

primeiro no Memorial da América Latina, 
São Paulo. “Se chegarem ao Brasil, elas vêm 

a Porto Alegre”, diz o arquiteto.

rem
0 módulo dedicado ao acervo mostra algumas das principais peças da coleção do Margs, como as pinturas de Ibere Camargoem
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Produto de qualidade• •' ^
Enquanto o leilão que vai de- capítulo “Margs”, estão o his

tórico, a atualidade, as pers-finir seu destino não sai, a Pro- 
cergs vai em frente e já concluiu pectivas da casa e sua relação 
o CD-ROM sobre o Margs. O com a comunidade. O presi- 
trabalho proporciona uma atra- dente da Procergs, Solon Le- 
ente viagem à história da arte mos Pinto, não esconde seu 
em que são apresentadas mais orgulho com a qualidade do 
de 190 obras e biografia de mais trabalho, que tem rendido mui- 
de cem artistas plásticos. No to elogios para sua equipe.
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Margs lança CD-Rom
Uma viagem à história das Margs, seu histórico e pers- 
artes plásticas está contida no pectivas, suas obras, informa- 
CD-ROM sobre o Museu de ções sobre as obras, a história 
Arte do Rio Grande do Sul das artes plásticas no mundo e
Ado Malagoli (Margs), que a classificação de informa-
está sendo lançado a partir de ções. 
um projeto conjunto, desen- O CD-ROM do Margs foi 
volvido pelo Procergs, Pucrs e selecionado entre 160 traba

lhos inscritos no Milia’98, 
Cultura. O CD-ROM apresen- congresso internacional sobre 
ta cerca de 190 obras e a 
biografia de mais de cem 
artistas plásticos. Um acervo 
de 2.150 peças qualifica o 
Margs como o maior do 
Estado e um dos mais impor
tantes do País.
De caráter educativo, o CD- 
ROM servirá como material 
didático para estudantes de Io 
e 2o graus, universitários e 
apreciadores das artes plásti
cas, que podem interferir nas 
obras de arte, obtendo uma 
releitura dos trabalhos. Atra
vés de depoimentos, imagens 
e locução, o CD-ROM mostra, 
em seis módulos, aspectos do

Secretaria de Estado da

mídias interativas que acaba 
de se realizar na França e foi 
mostrado em Cannes, no 
Pavilhão de Novos Talentos
do Palácio dos Festivais.


