


O MARGS é o principal 

museu de arte do Estado e um dos 

mais importantes do país. Seu 

acervo reúne mais de duas mil 

obras, e abrange quase todas as 

manifestações artísticas, incluindo 

tanto aquelas que se valem de 

suportes tradicionais, tela e papel, 

quanto instalações. A coleção é 

uma referência obrigatória para o 

estudo, conservação e divulgação 

da arte no Rio Grande do Sul, 

compondo um significativo 

panorama de quase todos os 

movimentos artísticos que se 

desenvolveram na região, desde os 

meados do século passado até 

nossos dias.

A exposição do Acervo 

contempla um grupo de obras 

muito representativas que foram 

selecionadas levando-se em conta 

a importância da contribuição de 

cada um desses artistas para a 

evolução da arte nacional e, mais 

especificamente, gaúcha.
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Iberê Camargo



VISITAÇÃO:
teças a domingos, das 10h às 19h
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