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ALBERTO SEMELER

PRO POSIÇÕES CARLOS PASQUETTI

CLAUDIA ZANATTA
Nos 25 anos do Programa de Pós-graduação em Ar

tes Visuais da UFRGS, a exposição das obras de seus profes
sores traz a público um conjunto complexo e coerente de expe
rimentação e reflexão.

O título da mostra - Pro Proposições - coloca em evi
dência as “posições” individuais e originais de cada artista e o 
prefixo pró (a favor de) subentende: em prol da arte contempo
rânea e de seu caráter experimental; a favor da prática artística 
como pesquisa; por de uma docência aberta, investigativa e 
pluralista.

ELAINE TEDESCO

ELIDA TESSLER

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA

FLÁVIO GONÇALVES

HÉLIO FERVENZA

MARIA IVONE DOS SANTOS
Os dezesseis artistas aqui presentes trazem diferen

tes posições em relação a arte e ao seu sistema, que se inter- 
conectam e apontam algumas questões. São elas: abordagens 
que questionam a tradicional categoria da paisagem, proces
sos de relacionamento e interferências no espaço urbano, ex
perimentos de novas figurações, explorações das imagens em 
movimento, investigação das relações entre figura e texto e a 
criação de ritmos e serialidades.

Sob a égide destes procedimentos temos diante de 
nós obras densas e produtoras de novos sentidos.

MARIA LUCIA CATTANI

MARILICE CORONA

MARISTELA SALVATORI

NILZA HAERTEL

ROMANITA DISCONZI

SANDRA REYi

TETÊ BARACHINI
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Maria Ivone dos Santos

Alberto Semeler

Maria Lucia Cattani

PRO POSIÇÕES Carlos Pasquetti

Nos 25 anos do Programa de Pós-graduação em Ar
tes Visuais da UFRGS, a exposição das obras de seus profes
sores traz a público um conjunto complexo e coerente de expe
rimentação e reflexão.

Marilice Corona
Claudia Zanatta

O titulo da mostra - Pro Proposições - coloca em evi
dência as “posições" individuais e originais de cada artista e o 
prefixo pró (a favor de) subentende: em prol da arte contempo
rânea e de seu caráter experimental; a favor da prática artística 
como pesquisa; por de uma docência aberta, investigativa e 
pluralista.

Maristela Salvatori

Elaine Tedesco

Nilza Haertelai..,,,.Os dezesseis artistas aqui presentes trazem diferen
tes posições em relação a arte e ao seu sistema, que se inter- 
conectam e apontam algumas questões. São elas: abordagens 
que questionam a tradicional categoria da paisagem, proces
sos de relacionamento e interferências no espaço urbano, ex
perimentos de novas figurações, explorações das imagens em 
movimento, investigação das relações entre figura e texto e a 
criação de ritmos e serialidades.

Elida Tesslermmum
Romanita Disconzi
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Eduardo Vieira da Cunha
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Sob a égide destes procedimentos temos diante de 

nós obras densas e produtoras de novos sentidos.

Sandra Rey
Flávio Gonçalves

Icleia Borsa Cattani
Maria Amélia Bulhões

Hélio Fervenza

Tetê Barachini



ABERTURA
DIA 2 DE MAIO DE 2017 

ÀS19H
Visitação de 3 de maio a 25 de junho de 2017

De terças a domingos, das lOh às 19h

Entrada Franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI

Praça da Alfândega, s/n° | Centro Histórico

Porto Alegre - RS | Brasil 

CEP: 90010-150 | Fone: (51) 3227.2311 

Fax: (51) 3221.2646

www.facebook.com/margsmuseu

www.margs.rs.gov.br
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