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Observações :
Projeto Gralha Azul - Arte Infantil - bala Pedro Weingartner. Exposição 
de arte infantil, dentro das etapas do projeto Gralha Azul 
MARGS com o Madison Children's Museum (EUA) em torno da arte e do meio- 
ambiente. De 3/11 a 4/12

parceria douma
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Projeto Gralha Azul
Além da exposição de arte infantil, o Projeto Gralha Azei convida para o 
concurso de esculturas efêmeras, na Praça da Alfândega, no dia 24 de

Z!l 61*,a Brend° ^^“-Children,
auditório do MARGS.

experiência no dia 28 de novembro, às 17h, nosua
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JORNAL DA AAMARGS

PROJETO GRALHA AZUL

MUSEU VIVO: UM EDUCADOR EM AÇAO
Museu, e fará um roteiro cultural e ecológico pelo 
interior do Estado. Teremos concurso de esculturas 
efêmeras na Praça da Alfândega e a 
bosques têm mais vida?”, com sete artistas gaúchos 
convidados. Tudo isto é o MARGS em ação, vivo, 
dinâmico, a ampliar seu papel e seu público.

Em sua história, o MARGS raras vezes expôs arte 
infantil e desenvolveu poucos projetos, visando a educação 
das crianças pela arte. Com o Projeto Gralha Azul, 
ampliamos o público tradicional que visita o MARGS e 
também a abrangência e o modo de atuação do Museu, 
continuando o trabalho iniciado com o Projeto O 
museu e a escola”, que trouxe ao MARGS professores de 
educação artística. Com o atual projeto, fazemos o 
contrário: levamos o MARGS às escolas, à natureza e à 
sociedade. Assim integramos alunos, professores, 
ecologistas, artistas, museólogos, o grande público, 
empresas privadas e órgãos públicos, e ainda articulamos 
instâncias municipais, estaduais, federais e internacionais. 
Mas, mais do que a quantidade, nos preocupa também 
a qualidade da visita ao MARGS através da possibilidade 
de enriquecimento da experiência de mundo do visitante. 
O acervo é a alma dos museus, mas as ações educativas 
e de extensão são deles o sangue, o que pulsa e vibra, 
atingindo ressonâncias insuspeitadas 
público.

ambiental. Através de tal projeto, oA palavra museu (de museion, que significa templo 
das musas) primeiro se aplicou à parte do palácio de 
Alexandria de Ptolomeu I, onde havia uma biblioteca e 
se reuniam filósofos. Museu era, portanto, um local de 

templo do saber. Em 1750, o 
leção de obras de arte do

conscientização 
MARGS vem assimilando características marcantes de 
todos os museus da criança: a ênfase na função educativa, 
associada ao aspecto lúdico, através de propostas de 
vivências proporcionadas à criança. Participam do projeto 
a escola privada de Io e 2o graus Nossa Senhora das 
Graças, de Viamão, a municipal de Io grau Ver.Martim 
Aranha, e a estadual de 1 ° e 2o graus Elmano Lauffer 
Leal, de Porto Alegre, e ainda o núcleo de Ecojornalistas, 
a equipe do Projeto Arte Alerta e a

exposição “Nossos

estudo e pesquisa, um 
mesmo nome designou a co 
Louvre, passando a chamar-se assim os locais com coleções 
de valor cultural (acervos), para pesquisa e exibição ao 
público. As coleções expostas para públicos especializados, 

entanto, davam aos museus um ar de coisa morta, 
parada no tempo. Modernamente falando, o que dá vida 
aos museus é a sua função de informar e educar, 
intimamente ligada ao trabalho de extensão cultural, 
aquele que leva o museu para além de seus

sociedade. Na definição do Conselho

Associação dos
no

Escultores do RS - ACERGS.
O Museu saiu de seus muros e promoveu palestras, 

vídeos e eventos nas escolas; viajou ao Parque de Itapeva 
e subiu o Morro Santana, com passeios ecológicos, 
visando a sensibilidade artística das crianças. Teremos a 
exposição Gralha Azul de arte infantil, com performance 
na vernissage. O MARGS intercambiará com o Museu 
de Madison mostras, experiências e pesquisas. Seremos 
anfitriões da artista plástica e museóloga norte-americana 
Brenda Baker, que nos

muros e o

íntegra na
Internacional de Museus: “Museu é toda a instituição 
permanente, sem fins lucrativos, aberta ao publico, e que 
adquire, conserva, pesquisa e expõe coleções de objetos 
de caráter cultural ou científico para fins de estudo, 
educação e entretenimento”. Tal definição acrescenta 
ainda o caráter lúdico à função educativa e informativa 
dos museus, aproximando-os do turismo e da indústria

falará sobre o trabalho do seu

Experiência prática de arte e ecologia

do lazer.
O MARGS está estabelecendo parceria com o 

Madison Children’s Museum/WI/USA, programa 
administrado pela American Association of Museums e 
financiado pelo U.S. Information Agency e pela AT&T, 
e que tem a finalidade de estabelecer laços sistemáticos

não americanos similares,

coração dono

Antônio Henriques
coordenador do Projeto Gralha Azul, especialista em artes plásticas

entre museus americanos e 
através do desenvolvimento e condução conjunta APOIO DO PROJETO:

Hotel Everest Porto Alegre, Mc Donald’s, Hotéis Continental- 
Torres/Canela, IPHAN, Prefeitura de Rio Grande, AAMARGS, 
Vinícola Aurora

OU

plementar de projetos. Nossa parceria se dá atravéscom
do “Projeto Gralha Azul: meiõ-ambiente e arte”, que 
prevê um trabalho de arte-educação através da
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Margs une arte e meio ambiente
Uma exposição com os 

trabalhos de arte de alu
nos de diversas escolas da 
Grande Porto Alegre abre 
hoje no Margs o projeto 
"Gralha Azul: Meio Am
biente e Arte" que se es
tenderá pelos meses de no
vembro e dezembro. Par
ticipam da mostra, alunos 
das Escolas Vereador Mar- 
tim Aranha, Elmano Lauf- 
fer Leal (de Porto Alegre) e 
Nossa Senhora das Gra-

Crianças fazem arte em projeto do Margs

ças (Viamào). A exposição se estenderá até 4 de dezembro, na Sala Pedro 
Weingartner, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

O projeto terá continuidade com o concurso de Esculturas Efêmeras, 
que acontece na Praça da Alfândega no próximo dia 24; com a palestra O 
Museu da Criança de Madison", com a museóloga norte-americana Bren- 
da Baker no dia 28; encerrando com a mostra "Nossos Bosques Têm mais 
Vida?" que abre no dia \° de dezembro, com vários artistas convidados.
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Sala Pedro Weingartner do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°)
Exposição de trabalhos de alunos de Por
to Alegre e Viamão. rtté 4 de dezem
bro.

EXPOSIÇÕES
íora&l:ARTE EM VIDRO — (yany Kulcaynski e Jo- 

sephina Kern expõe peças em vidro molda
do. Na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça 
(rraça Marechal Deodoro s/ne).
GRALHA AZUL: MEIO AMBIENTE E ARTE 

Mostra de obras de estudantes. Na Sala 
Pedro Weingartner do Margs.
ESTRANHO AMOR E ÁRDUO OFÍCIO — 
Litografias do grupo Lito-8. No Centro histó
rico Cultural Prof. Klinger Filho do Dmae (24 
de Outubro, 200). Até 14 de novembro.
LUZ E COR — Óleo sobre tela de Valdir M 
Maia. No Ponto Visão de Arte Lindóia rua 
Com. Gustavo Cramer, 90). Até o dia 21 
MEU NOME É MULHER - Obras de mairy 
Sarmanho, Nica Godoi e Thaís Ferrony No 
Vestibulo Nobre da Assembléia Legislativa.

Oats:---QU_ lJJ_
8

I Asssim %e:< )



> 0 I, * i

0 «, t *____^

*• Mr t. * «• JLÍ. -O^A^-cnD r

A» ■* «» % a ■.. Aí?C

17/ JORNAL DO COMÉRCIO 6; FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 1994

Artes
O Museu de Artes/RS e a Asso

ciação dos Amigos do Margs ini
ciaram, ontem, o Projeto “Gralha 
Azul” que faz parte do programa 
“Parceria Internacional de Mu
seus”, em integração com o Madi- 
son Children’s Museum (Wiscon- 
sin - EUA). A primiera atividade 
é exposição sobre Meio Ambiente 
e Arte, aberta ontem e até 4 de 
dezembro na Sala Pedro Weingar- 
ten do Margs, com trabalhos de 
alunos de três escolas de Porto 
Alegre e Viamão.
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EXPOSIÇÕES
ARTE EM VIDRO — Ivany Kulcaynski e Jo- 
sephina Kern expõe peças em vidro molda
do. Na Galeria de Arte do Tribunal de Justiça 
(Praça Marechal Deodoro s/n9).
GRALHA AZUL: MEIO AMBIENTE E ARTE 
— Mostra de obras de estudantes. Na Sala 
Pedro Weingartner do Margs.
ESTRANHO AMOR E ÁRDUO OFÍCIO — 
Litografias do grupo Lito-8. No Centro histó
rico Cultural Prof. Klinger Filho do Dmae (24 
de Outubro, 200). Até 14 de novembro.
LUZ E COR — Óleo sobre tela de Valdir M. 
Maia. No Ponto Visão de Arfe Lindóia (rua 
Com. Gustavo Cramer, 90). Até o dia 21. 
MEU NOME É MULHER — Obras de mairy 
Sarmanho, Nica Godoi e Thaís Ferrony. No 
Vestíbulo Nobre da Assembléia Legislativa.
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3SEGUNDO CADERNO, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 1994

Arte efêmera
Hoje, o público vai ter que estarão expondo suas obras, das 

correr se quiser chegar a tempo 8h30min às 18h, em frente ao 
de assistir à exposição de artes Museu de Artes do Rio Grande 
plásticas montada na Praça da do Sul. Os melhores trabalhos 
Alfândega. Com obras executa- serão escolhidos pelo voto do 
das com folhas, gelo, papel e público. O concurso integra o 
instalações temporárias na pai- projeto Gralha Azul do Margs, 
sagem, a Associação de Escul- em intercâmbio com o Madison 
tores do Rio Grande do Sul Children’s Museum, dos Esta- 
lança seu 2o Concurso Esta- dos Unidos, podendo o partici- 
dual de Escultura Efêmera. Ar- pante optar por um tema livre 
tistas plásticos de todo o Estado ou ecológico.
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Margs e escultores
realizam concurso

Anr£gr^nd0 ? proJeto GraJha Azul 
- Arte e Meio Ambiente-, serárea-
fnfaííf0je ° 2? Concurso de Escul- 
ZT ffemeras- na Praça da Alfán- 
dega. A promoção do Margs e da As
sociação dos Escultores do RS ocor
re das 8h30min às 18h, com obras 
sobre a preservação da natureza. O 
projeto, vencedor do prêmio inter- 
nacionaJ Parceria de Museus, envol- 
ve atmdades de arte-educação nas 
escolas Martim Aranha e Elmano 
Laufler Leal, de Porto Alegre e Nos
sa Senhora das Graças, de Viamáo 

As peças produzidas pelos alu- , 
hcam expostas no Margs até o 1 

Mn 4' divuIgar 0 trabaIho do ,
Museu da Criança deMadison, nos ,
EUA esta em Porto Alegre sua dire- « 
ora de exposições, Brenda Baker. i

nos
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OUTROS
BAILES — Com o grupo Arte Flamenca. 
Saguão do Centro Municipal de Cultural (E- 
rico Veríssimo, 307), 19h30min. Grátis.
BOB POP SHOW — Com a Banda Baião 2, 
a cantora Marisa Rotemberg, Lauro Rama- 
Iho e Rebeca Mc’Donalds. No Bar Opinião 
(José do Patrocínio, 834), 23h. R$ 6,00.
2« CONCURSO ESTADUAL DE ESCULTU
RA EFÊMERA — Obras de diversos artistas 
estarão expostas hoje, na Praça da Alfânde
ga, das 8h30min às 19h. O público poderá 
votar escolhendo a melhor escultura.
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Margs e escultores 

realizam concurso
Integrando o projeto Gralha Azul 

—Arte e Meio Ambiente —, será rea
lizado hoje o 2e Concurso de Escul
turas Efêmeras, na Praça da Alfân
dega. A promoção do Margs e da As
sociação dos Escultores do RS ocor
re das 8h30min às 18h, com obras 
sobre a preservação da natureza. O 
projeto, vencedor do prêmio inter
nacional Parceria de Museus, envol
ve atividades de arte-educação nas 
escolas Martim Aranha e Elmano 
LauíTer Leal, de Porto Alegre, e Nos
sa Senhora das Graças, de Viamão.

As peças produzidas pelos alu
nos ficam expostas no Margs até o 
dia 4. Para divulgar o trabalho do 
Museu da Criança de Madison, nos 
EUA, está em Porto Alegre sua dire
tora de exposições, Brenda Baker.

Fones: 226-4587. 225-4578 e 225-4455 — Fax: 2274427ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -
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12 — SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 1994 GERAL
CORREIO DO POVO

Escultores se exibem na praça
O™» “«”S2S'0,68 a,ralram 0 "« 2*ConcrSo Ertáutf
V-/constantes, tomaram conta da 
Praça da Alfâdega durante todo o dia 
de. ontem, atraindo a atenção de cen
tenas de pessoas, O 2° Concurso Es
tadual de Esculturas Efêmeras na Pra
ça, promoção do Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul e da Associação 
dos Escultores do RS, teve a partici
pação de 25 artistas, 24 esculturas e 
instalações, além de uma performan
ce. O tema era livre, mas a maioria 
dos artistas preferiu abordar a pro
blemática ambiental.

"Achei o trabalho criativo, que tra- Fremio Especial GralhaTz"foi paraoSòantulho ™Te ^mPke (R$

vencedora do júri popular. Já o publicifârio ClóvS’ ^ de ecoIogia' Sua insta>ação traria cantei-
«er salientou que as obras fazen, as pessoas pensar

fernando planella^ sobre a situação do 
país, como as con
tradições entre o 
desperdício e a fal
ta de alimentos, as 
belezas naturais e 
os rios poluídos.

Os premiados 
pela Caixa Econô
mica Federal fo
ram; 1° lugar, Ana 
Lúcia Homrich (R$ 
500,00); 2°, Ana Si-
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6 SEGUNDO CADERNO. SEGUNDA-FEIRA. 28 DE NOVEMBRO DE 1994

AKTES PLÁSTICAS

Crianças gaúchas ganham 

espaço no museu de arte
Convênio une Margs e o Madison Museum
r

O encontro entre as duas ins
tituições aconteceu em 1993, 
quando o Margs foi o único 

brasileiro selecionado
E proibido não tocar nas 

obras. Essa ordem pouco 
convencional não chega 

a ser explícita, mas garante o 
sucesso das dezenas de museus 
de arte infantis nos Estados 
Unidos. No Brasil, porém, nao 
há nenhum museu especial pa
ra crianças. Antônio Renato 
Henriques, do Margs, lamenta 
o fato de os pequenos não se
rem lembrados. A artista plásti
ca norte-americana Brenda Ba
ker, do Children’s Museum de 
Madison, no estado de Wiscon- 
sin, acredita que isso acontece 
porque nem mesmo os adultos 
se sentem confortáveis nos mu
seus. Os dois coordenam o pro
jeto Gralha Azul: Meio Am
biente e Arte, desenvolvido em 
convênio entre o Margs e o 
Children’s Museum.

Hoje, às 17h, Brenda fala so
bre museus de criança, em pa
lestra com entrada franca no 
Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°, telefone 227-2311).

museu
para o programa de Parceria 
Internacional 
1993/95, patrocinado pelo Ma
dison Museum. O programa 
prevê a ida de Henriques aos 
Estados Unidos, onde vai fazer 
mais ou menos o que Brenda já 
está fazendo no Brasil: minis-

de Museus

trar cursos e palestras, expor 
seus trabalhos e conhecer dife
rentes cidades e museus do 
país.

Como um dos resultados do 
projeto, pequenos artistas das 
escolas de 10 e 2o Graus Nossa 
Senhora das Graças, Estadual 
de 10 e 2o Graus Elmano Lauf- 
fer Leal e Municipal de Io 
Grau Martim Aranha expõem 
até 4 de dezembro, no Margs. E 
no dia Io, o museu inaugura a 
coletiva Nossos Bosques Têm 
Mais Vida?.
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Artista plástica e museó- 
loga norte-americana, 
Brenda Baker, faz palestra 
ás 17h de hoje, no Auditório 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs). 
Brenda, participante do 
Projeto “Gralha Azul”, fa
lará sobre a sua experiên
cia no museu americano es
pecializado em arte-educa- 
ção.
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i ase-Curso e concurso
MUSEU DA CRIANÇA - A dire
tora de Exposições dcrMuseu da 
Criança de Madison (EUA), Bren- 
da Baker, faz palestra hoje, às 
17h, no Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul. Ela está difun
dindo em Porto Alegre o trabalho 
daquela instituição, que não tem 
análoga no Brasil. Nos EUA há 
cerca de 300 museus voltados ao 
público infantil com atividades in- 
terdisciplinares, práticas de en
foque histórico, artístico, filosó
fico, tecnológico e cultural.


