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Studio P

O Studio P - Atelier Aberto de Pintura foi criado como um projeto 
de extensão. Formou-se a partir da demanda de alunos e ex- 
alunos do curso de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS 
interessados em compor um grupo de estudos em pintura de 
modo que este grupo pudesse desenvolver e desdobrar várias 
ações extensivas à comunidade não acadêmica. Acredita-se que 
esse espaço extra-classe venha a fortalecer tanto as pesquisas 
individuais como propiciar a experiência de ações coletivas. 
Conhecido já por suas interferências urbanas, o Studio P reúne- 
se, agora, para a realização da exposição coletiva No eStudio. A 
mostra tem a intenção de dar a ver a produção individual de cada 
integrante do grupo. O título que dá nome à mostra não se refere 
apenas ao espaço físico onde, na maior parte das vezes, a pintura 
é produzida, mas ao estúdio como alegoria do espaço de 
pensamento; da fatura acompanhada da reflexão, da 
elaboração e criação das obras e, quando coletivo, da troca e da 
discussão. O estúdio visto como espaço de prospecção onde a 
investigação da linguagem tem primazia.
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Abertura dia 08 de junho de 201 7, às 1 9 horas

Visitação de 9 de junho a 1 6 de julho, 
de terças a domingos, das 1 Oh às 1 9h,

entrada franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MA LAGO LI
Praça da Alfândega, s/n5 | 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. «r

http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.margs.rs.gov
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DO RIO GRANDE DO SUL Instituto de Artes
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