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NOITE DOS MUSEUSO mundo é feito de histórias, não de átomos - afirmava a 
poeta norte-americana Muriel Rukeyser. De fato, são as 
histórias que a gente conta, que a gente escuta, recria e 
multiplica as que nos permitem transformar o passado em 
presente, o distante em próximo, possível e visível. As 
histórias nos emocionam, nos inspiram, convocando o 
desejo na construção de outras lógicas de vida.

Inspirado no já tradicional evento 
Lange Nacht Der Museen, de Berlim, 
o projeto NOITE DOS MUSEUS 
fomenta os museus como espaços de 
aproximação com valores artísticos 
e culturais, democratizando 
e promovendo a integração entre estas 
ferramentas culturais e a sociedade.
O evento facilita e fomenta 
a acessibilidade às instituições 
museológicas, ligando a população 
aos acervos, exposições 
e equipamentos culturais da cidade - 
crianças, jovens e adultos tem 
a oportunidade de percorrer 
os diferentes museus e salas de 
exposições, apreciar seus acervos, além 
de desfrutar gratuitamente de 
apresentações musicais, performances, 
entre outras atividades culturais.

Transformou o entorno dos museus 
e o Centro Histórico de Porto Alegre 
em imensas áreas de convivência.
Em seu editorial, um dos principais 
grupos de comunicação do RS definiu 
o evento como “uma noite como 
deveriam ser todas”, destacando 
o resultado do NOITE DOS MUSEUS 
como uma bem-articulada combinação 
de esforços dos responsáveis pela 
iniciativa. “Porto Alegre precisa de 
ações desse tipo, que contribuam para 
redemocratizar espaços e para 
a descoberta do que tem de melhor 
a oferecer à população.”

A nossa história começou a ser escrita em 2016 e nos revelou 
outra trama da cidade. Obras, espaços, sons, prédios, uma 
estética esquecida. As rotas do Noite dos Museus despertam 
a nossa imaginação e nos instigam a novas descobertas, 
mundos simbólicos que refletem as subjetividades da cidade 
e de sua história pluricultural múltipla.

A história recente e a história remota; cenários urbanos, 
outrora gloriosos, ganham novos matizes, novas 
narrativas, ressignificando a nossa percepção do cotidiano.

Considerado um dos maiores romancistas do século XX, 
William Faulkner dizia que os sábios têm sonhos grandes o 
bastante para não perdê-los de vista enquanto os perseguem.

Este ano, o NOITE DOS 

MUSEUS novamente 

promove uma experiência 

que envolve arte, cultura e 

mobilidade urbana - além 

das exposições e acervos 

próprios, cada museu 

recebe uma programação 

musical especialmente 

selecionada e uma 

iluminação artística criada 

para o evento, 
transformando-os também 

em obras de arte urbanas.

Através do projeto, os museus 
tornam-se palco de um encontro 
comunicativo, ligado à produção 
e a divulgação artística. A edição Porto 
Alegre 2017, superou todas 
as expectativas, e quase triplicou 
o público de 2016, mobilizando cerca 
de 50mil pessoas que lotaram os 10 
museus participantes e seus entornos. 
Segundo a imprensa, o evento foi 
também um saudável exercício de 
deixar o medo em casa e ocupar 
os espaços públicos.

Talvez o Noite dos Museus represente apenas a vontade de 
estarmos na rua um sábado à noite ou, quiçá, seja o início de 
uma grande mobilização da sociedade para transformar a 
realidade que se apresenta como única possível.

De uma forma ou de outra, somos protagonistas dessa 
história e, como escrevera Nietzche, "nada é tão nosso quanto 
nossos sonhos”.

Rodrigo Nascimento 
Diretor da Rompecabezas 

Idealizador do Noite dos Museus



Exposições em cartaz 19.05t

È
11a Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL-
“Sob o título O Triângulo Atlântico, pretende 
lançar um olhar sobre o triângulo que, há mais 
de 500 anos, interliga os destinos da 
América, da África e da Europa.

o encontro entre as culturas indígena, europeia e 
africana que formam um novo amálgama 
americano.

Sem almejar dar respostas imediatas a questões 
que se expandem para além dos âmbitos 
artísticos e culturais, a exposição alinha-se com 
reflexões dos campos filosóficos, políticos e 
antropossociais ao considerar que devido a 
constante influência de outras culturas o 
transcurso da fusão do triângulo ainda está 
longe de ser concluído.” Projeto Curatorial

Tendo como base os referenciais históricos 
elencados durante a preparação da mostra, o 
projeto curatorial conta com obras e artistas 
oriundos dos três continentes que compõem o 
triângulo atlântico. Ao tornar estes artistas os 
protagonistas de uma exploração das relações de 
tensão cultural e da interdependência contextual 
dentro desta triangulação, a exposição procura, 
entre outras questões, analisar quais são as 
forças inovadoras que mobilizam a interação 
entre América, África e Europa.

No MARGS obras de: André Severo, Arjan 
Martins, Camila Soato, Gustavo von Ha, Juliana 
Stein, Letícia Lampert, Leticia Ramos, Lunara, 
Miguel Rio Branco, Romy Pocztaruk, Alonso + 
Craciun, J.Pavel Herrera, Mónica Millán, Leonce 
Raphael Agbodjelou, Faig Ahmed, Randa 
Maroufi, íris Buchholz Chocolate, Martha 
Atienza, Vasco Araújo, Adad Hannah e Melvin 
Edwards.

USEU DE ARTE DO
RIO GRANDE DO SUL Dando destaque para a arte africana e 

afro-brasileira - ambas apresentadas com 
grande densidade - O Triângulo Atlântico se 
interessa pelos pontos de contato que propiciam

ia das mais importantes instituições culturais do RS, com 64 anos de 
tória. 0 imponente prédio da Praça da Alfândega, construído em 1913, é 
ibado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seu 
rvo conta com mais de 3.600 obras, que vão do século XIX até os dias 
ais, abrangendo diferentes linguagens das artes visuais - como pintura, 

escultura, gravura, cerâmica, arte têxtil, fotografia, arte digital, design, entre 
outros. A coleção é composta por arte brasileira, com ênfase na produção de 
artistas gaúchos, e também por obras estrangeiras, com nomes significativos

Localização Praça da Alfândega, s/n° / Centro Histórico
fone: (51)3227.2311
museu@margs.rs.gov.br

Bike POA Praça da Alfândega

Linhas de ônibus A03, A02,188,397,4933, C31,376,360,4934,492,

\\ W - li
4921,178,349, TR31

mailto:museu@margs.rs.gov.br


Exposição permanente
Preservação da memória da comunicação 
social no Rio Grande do Sul

Programação musical
MEZZORGAN QU4RTET

HIPOUTO JOSE DA COSTA Inspirados nos grupos de hammond dos anos 
50/60 e embalados pelo ritmo e sonoridade do 

jazz, blues, R&B e boogaloo, os amigos Luciano 
Leães (hammond organ), Maurício Nader 

(guitarra e trumpete), Ronaldo Pereira (sax 
tenor) e Ronie Martinez (bateria) se reuniram 

para fazer música e homenagear nomes que 
admiram, sem perder a contemporaneidade e a

autenticidade.

Instalado em prédio histórico, construído em 1922 para sediar o jornal 
republicano "A Federação"; e com importante papel na preservação da 
memória da comunicação social no RS, o museu disponibiliza ao público um 
rico acervo, que engloba periódicos, fotografias, vídeos, filmes, discos, 
material de propaganda, além de objetos e equipamentos. A instituição 
viabiliza importantes trabalhos na área da pesquisa historiográfica e diversos 
trabalhos acadêmicos. Seu nome homenageia o patrono da imprensa 
brasileira, que entre 1808 e 1822 editou uma das primeiras publicações 
periódica do país, o Correio Braziliense, então impresso em Londres, e que 
circulou clandestino no território brasileiro sob censura da monarquia 
portuguesa, divulgando os ideários liberais do movimento em favor da

FUNKALISTER
Sua principal referência é a música negra, 
principalmente o Funk dos anos 70, passando 
pelo Rock, pelo Jazz e chegando ao Samba. A 
banda busca uma sonoridade típica das décadas 
de 60 e 70, com influências das obras de Eumir 
Deodato, João Donato, James Brown e Stevie 
Wonder.

YANGOS
Um dos grupos referência da música 

instrumental sul-brasileira, faz da união do 
piano, percussão, acordeon e violão um 
encontro potente, adicionando pitadas 

jazzísticas a milongas, chamamés e chacareras. 
Formado pelos músicos César Casara, Cristiano 

Klein, Rafael Scopel e Tomás Savaris.

Kl) LA JAZZ
Franco Salvadoretti(flauta); Ronaldo 
Pereira(sax tenor); Ras Vicente(piano); Rodrigo 
Arnold(contrabaixo) e Martin Estevez(bateria), 
trazem seu som vibrante e orientalizado, pleno 
de elementos do spiritual jazz e com influência 
da música das mais diversas regiões do planeta, 
do Hard Bop aos Ragas indianos. Seu primeiro 
álbum, de 2015, foi indicado à cinco categorias 
do Prêmio Açorianos de Música.

independência brasileira.

Localização Rua dos Andradas, 959 / Centro Historico
fone: (51) 3224.4252
museu.hipolito@gmail.com

Bike P0A Casa de Cultura Mario Quintana II Praça da Alfândega

Linhas de ônibus C31

mailto:museu.hipolito@gmail.com


I119.05Exposições em cartaz
1o andar
11a Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL - sob o título O Triângulo Atlântico, lança um olhar 
sobre o triângulo que, há mais de 500 anos, interliga os destinos da América, da África e da Europa, e 
procura, entre outras questões, analisar quais são as forças inovadoras que mobilizam esta interação. 
No Memorial, obras de Anna Azevedo, Igor Vidor & Yuri Firmeza, Jaime Lauriano, Paulo Nimer 
Pjota, Sonia Gomes, Vivian Caccuri, Zanele Muholi, Andréas Lang, Edinson Javier Quinones, Hector 
Zamora, Mario Pfeifer, Luis Camnitzer & Gabo Camnitzer e Marco Montiel-Soto.

2o andar (Salas do Tesouro)
Uma terra só - Aldyr Garcia Schelee - mostra 
comemorativa aos 83 anos de Schelee, inclui 
manuscritos, obras de arte e objetos raros 
pertencentes ao universo do escritor.

2o andar (anexo da Sala Múltiplos Usos)
Projeto Mês a Mês na História - documentos 
originais do acervo com conteúdos de interesse 
da comunidade sobre a história do RS e do 
Brasil.
Projeto Africanidades - exposição fotográfica de 
edição 2017 do projeto.MEMORIAL Espaço Cultural Correios (térreo)
Portfólio: fotógrafos - com o trabalho de 
fotógrafos atuantes na cena cultural e artística 
de Porto Alegre, apresenta um mosaico plural, 
no qual os profissionais celebram suas 
diferenças estéticas e conceituais. Artistas: Adela 
Bálsamo Armando, Alexandre Eckert, Ana Luisa 
Bratkowski, Bia Donelli, Carlinhos Rodrigues, 
Douglas Fischer, Fabrício Simões, Fernando 
Kluwe Dias, Fernando Pires, Flávio Wild, 
Gutemberg Ostemberg, Guto Monteiro, Heloisa 
da Costa Medeiros, Iara Tonidandel, Ivana 
Werner, Karla Santos, Leandro Facchini, 
Leonardo Kerkhoven, Lizandra Caon, Manoel 
Petry, Maris Strege, Nattan Carvalho, Paulo 
Mello, Pedro Antônio Heinrich, Rafael Karan, 
Sérgio de Paula Ramos e Wanderlei Oliveira.

DO RIO GRANDE 00 SUL Sala Histórica dos Correios - coleção de objetos 
e equipamentos que contam a história dos 
Correios e da comunicação no Brasil.

Criado em 1996, como um centro histórico voltado para a preservação da 
cultura gaúcha. 0 Prédio dos Correios e Telégrafos, tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, é a sede da instituição, e inclui um Museu Postal, 
mantendo uma vinculação do local com as suas funções originais. É 
considerada a Casa da Memória do RS e possui o maior arquivo histórico do 
Estado, com uma documentação raríssima sobre a imigração e a ditadura. Seu 
acerco possui objetos, mapas, gravuras, fotos, livros, imagens iconográficas e 
depoimentos importantes sobre os principais fatos ocorridos no RS.

Localização Rua Sete de Setembro, 1020 - Praça da Alfândega /
Centro Histórico
fone: (51) 3227.0882 II memorial@sedactel.rs.gov.br

Bike POA Praça da Alfândega

Linhas de ônibusi a i A03, A02,188,397,4933, C31,376,360,4934,492, 
4921,178,349,TR31

iiSS

mailto:memorial@sedactel.rs.gov.br


I119.05Exposição em cartaz
Insulares - com curadoria de Ana Zavadil e 
Letícia Lau, tem Mário Rõhnelt como artista 
homenageado, e um conjunto de obras que 
auxiliam na construção de uma identidade da 
arte rio-grandense, preservando a diversidade 
cultural e a singularidade de cada poética 
artística, única e rica em significados.

TímF iMUi

PAULOINCHAUSPE T

Apesar de sempre ter seu nome associado ao 
rádio, Paulo lnchauspe sempre foi, antes de 

qualquer coisa, um músico, essencialmente um 
guitarrista. Entre diversas atuações, integrou a 

banda ManiMani, projeto com Luciano 
l.eindecker e Caio Girardi. Seu primeiro 

trabalho solo, o EP “Amigo Imaginário”, tem 
uma roupagem surpreendentemente pop rock.

DO RIO GRANDE DO SUL TIAGO RINALI

Cantor e compositor. Int 
Meliantes, no espetáculo 
sob a direção de Lucianc 
trabalho solo foi o show 
dirigido por Carlos Badi 
abertura do show “Thick 
Anderson, em Porto Ale

rou a banda Sonoros 
Platão dois em um”, 
Uabarse. Seu primeiro 
Hanção para Voar”,
Em 2013, fez a 
s a Brick” de Ian

É uma instituição da Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer do RS e tem 
como objetivo pesquisar, preservar e divulgar a arte contemporânea regional, 
nacional e internacional, desenvolvendo ações baseadas em políticas culturais 
que visem a compreensão deste campo da arte em suas diversas modalidades. 
É uma instituição que promove o diálogo entre a grande diversidade de 
abordagens criativas em artes visuais e as linguagens artísticas

Percussionista, performer e cantautora. Busca 
traçar uma trajetória de experimentação para o 

uso do corpo e da voz como instrumento de 
expressão poética.. Seu trabalho autoral bebe da 

fonte do samba às vertentes jazzistas, com 
canções que abordam o cotidiano vivenciado 

pelo olhar feminino, experimental e faminto de
uma artista.

e.

contemporâneas.
Seu acervo, com mais de 3.500 obras, prioriza a pluralidade e a reflexão 
estética, fomentando a produção contemporânea no que esta contribui para o 
enriquecimento das técnicas, dos procedimentos e dos suportes conceituais.

Liderada pelo vocalista e íultiinstrumentista 
Akeem Delanhesi, a ban tem ganhado 
destaque com suas músi s que misturam 
vaporwave, indie e folk. u primeiro álbum foi 
masterizado por Darwin lerwan Smith, 
frontman da banda Dar\ Deez. Em abril do 
ano passado, fizeram un turnê pela 
Calitonia/EUA, e tocarai em diversos lugares 
referências, como The V cr Room e o 
tradicional Whisky a Go Go.

Localização Rua dos Andradas, 736, sala 24 (6o andar - Casa de
Cultura Mario Quintana) / Centro Histórico
fone:(51) 3221.5900
mac.macrs@gmail.com

Bike POA Casa de Cultura Mário Quintana
Linhas de ônibus C11

mailto:mac.macrs@gmail.com


//19.05Exposição em cartaz
Pixo/Grafite: Realidades Paralelas - Com
curadoria de Laymert dos Santos, apresenta 
obras de Rafael Pixobomb (SP) e Amaro Abreu 
(POA), colocando em diálogo duas produções 
artísticas que se fundamentam em diferentes 
concepções sobre o modo de intervenção no 
espaço urbano e arquitetônico através de vídeos, 
pinturas, gravuras e desenhos na galeria interna 
e também uma intervenção no muro do 
Instituto.

Programação musical
19h30MARCELO FRU

Cozinheiros’, oComo líder da banda j 
já rodou o mundo em 

e Brasil, com di 
membro da AES (Au< 

da The Latin Recc 
Latino. Com um v 

nylon e muitos efeito: 
solo com músicas 

Som do Fim ou Tan

-Instituto cultural de âmbito internacional da República Federal da Alemanha, 
promove o conhecimento da língua alemã e estimula a cooperação cultural 
em esfera internacional. Sua programação incentiva a cooperação 
internacional, através de atividades culturais e acadêmicas desenvolvidas e 
realizadas em conjunto com parceiros locais, colocando em discussão as artes, 
as ciências e as políticas alemãs e brasileiras. Com auditório e galeria, serve 
como palco para apresentações contemporâneas de teatro, dança, música, 
cinema, palestras e artes visuais ligadas ao intercâmbio entre Brasil e 
Alemanha - sendo um tradicional espaço cultural de Porto Alegre.

stivais pelos EUA, Japão 
sas premiações. Fruet é 
Engineering Society) e 

ing Academy -Grammy 
ão de aço, um violão de 
noros, faz apresentação Formada em Música pel 
seu primeiro álbum “O

2SIM0NE RASSLAN
FRGS, reconhecida

musicista, cantora e compositora, Simone atua
Faz e do disco AIÓN . de forma intensa no meio .íriiMu «• musu.il e 

teatral. Junto com a cantora c instrumentista 
INCHAUSPE Kiti Santos - sua parceira iihisk.iI h.i m.ns de do

Apesar de sempre seu nome associado ao anos, apresentam trabalho autoral, mm 
rádio. Paulo hK h spe sempre foi, antes de composições novas e outras musicas em 

qualquer ,ois.i. um n sico, essencialmente um parceria também com 
guitarrista. Entro di sas atuações, integrou a 

^^^Jxmd^lan^ mi, projeto com Luciano
l emdcs Per e ( o Girardi. Seu primeiro Graduado em Musica pela l I R< ,s. tem quatro 

trabalho solo. o l Amigo Imaginário”, tem discos autorais gravados Quebra < aluva;
uma roupagem su.q endentemente pop rock "Marcelo Delacroix”; “Depois do Raio"; e

“Canciones Cruzadas” (err paiaeriaonito 
uruguaio Dany López), pelos quais ganhou 
diversos prêmios. Apresenta uma prévia das 
músicas que estarão em seu novo álbum, 
intitulado Tresavento, com lançamento previsto 
para 2018, como “Milonga Moura", "11 istoria de 
nós dois” e “Sem Palavras”.

PAUL

CROIX

Localização Rua 24 de Outubro, 112/ Moinhos de Vento
fone: (51)2118.7800
info-portoalegre@goethe.de

Bike POA Parque Moinhos de Vento

Linhas de ônibus C4,T9,510,520

mailto:info-portoalegre@goethe.de


Exposições em cartaz //19.05
"Paisagens da memória: cidades e corpos em 
movimento" - com curadoria do Museu da 
UFRGS e do CEME, apresenta o esporte em 
suas múltiplas modalidades. Imagens históricas 
e objetos colecionáveis, procuram suscitar a 
reflexão em torno do esporte como prática de 
lazer, de rendimento, de distinção social e de 
apropriação do espaço público.

"Imensa Mente - Caminhos da Saúde Mental - 
Do Existir ao Resistir" - exposição curricular do 
Curso de Museologia da UFRGS, apresenta 
recortes com foco na percepção da normalidade 
diante da sociedade; a evolução 
histórico-temporal da Saúde Mental e sua 
construção social, bem como sua 
institucionalização.

Programação musical
THIAGO RAMI 9h00

Cantor e compositor gaúcho, teve seu álbum 
estreia l eve Embora, indicado ao 17° Lí 

(irammy Awards, na categoria Melhor Álb 
i’op. I m Porto Alegre, Thiago recebeu o Prêmio 

Açorianos de Musica 2016, nas categorias de 
Artista Revelação e Melhor Intérprete de

Trabalha com a memória e a identidade da UFRGS e de Porto Alegre, 
potencializando a interação da sociedade com a produção técnica, científica e 
cultural. Procura proporcionar aos visitantes experiências únicas, que aliam 
fruição, lazer e conhecimento, tornando o público protagonista de sua 
aprendizagem. Seu acervo inclui imagens, documentos e objetos 
tridimensionais, que remetem à história, à memória e à identidade da 
universidade e da cidade - e constitui-se em fonte de pesquisa gratuita para a

LUCIANO LEAES
GeneroPop. Considerado um dos pri .pais pianistas de

......... blues do país, fez diversa turnos cm New
VALENTE Orleans apresentando se trabalho mais recente

The Power of Love”. Já d ului o palco am.mcomunidade em geral.
Formada por Raoiji Forian (guitarra e voz) e

Ravnè Forian (piaiul teclado e sintetizadores), lendas do blues como Carey Bell, John Primer. 
Marcelo Koch (batería) e Raoní Santos (baixo), Larry McCray, Little Jimrlv Kmg, entre outros, 
a banda tem fortes referências de nomes como

The Beatles, Raci ohead e Jeff Buckley, entre FELLA
outros. Tem sido destaque em festivais pelo país, Grupo de música tradicional irlandesa, 

e foi finalista do programa SuperStar, da Rede destaca-se pela variedade e riqueza das praticas
Globo.,........-À sonoras, incorporando suas identidades 

individuais na construção da sua sonoridade. 
Apresentaram-se no Rock In Rio (2013), e seu 
primeiro álbum “Come South Alone The 
Road”, foi indicado ao Prêmio Açorianos de 
Música, e foi elogiado pell crítica no Brasil e no 
exterior.Localização Av. Osvaldo Aranha, 277 / Bom Fim

fone: (51) 3308.3390
museu@museu.ufrgs.br

Bike POA Arquitetura UFRGS II Rua Barros Cassai 
Linhas de ônibus 273,2731,2732,2733,2733,397,3973,255,2551,343,297, 

282,282,276,2723,360,353,394,3943,3941,2722,272,2721, 
T7,2821, M76, R21, R321,244,2441,346,3462,176,1761, TR31-bs i;

,/j

mailto:museu@museu.ufrgs.br


//19.05Exposições em cartaz
130 ANOS DA LEI ÁUREA - Artigos 
Abolicionistas escritos por Julio de Castilhos.

EXPOSIÇÃO CEC ■ RONI LEAL - Parceria com o
Conselho Estadual de Cultura.

0 SACI - Resistência Cultural Através das 
Diferentes Perspectivas das Lendas sobre o 
personagem Saci.

Programação musical
LORENZOTASSINARI& BANDA | A

Um ilos novos nomes do cenário do blues, é 
claramente influenciado por grande nomes da 
guitarra como Eric Clapton, Jimmy Hendrix,

13.13. King c Robben Ford. Suas apresentações, 
com trabalho autoral, misturam elementos de

Blues, Rock, |azz, Funk e Country. Estará ALE RAVANE LO BLUES COMBO

JULIO DE CASTILHOS
Primeira instituição museológica do RS, seu prédio principal, construído em 
1887, apresenta linguagem historicista com elementos neodássicos e fachada 
revestida em pedra grês lavrada. 0 anexo, que amplia espaços expositivos do 
Museu, tem linguagem historicista com elementos ecléticos, e sua construção

acompanhando de Ricardo Lannes (bateria), 
Diego Vogt (teclados) e Samuel Bolacel (baixo).

Ale Ravanello (harmônic e vocais), Sérgio 
Selbach (contrabaixo), N ola Spolidoro 
(guitarra) e Clark Carball > (bateria) - em 
repertório que mistura c ssicos dos grandes 
mestres da harmônica co temas recheados da 

mos 50 e 60. Foi 
ães do Mississippi 

Delta Blues Festival, no Bt enos Aires Blues 
Festival 2009 e no 11° En ontro Internacional 
da Harmônica em São Pai lo.

original data de 1893. LUCIANO LEAES
Hoje, três vertentes balizam seu acervo: modo de vida, relações sociais de 
produção e história política. Tem exposições permanentes com conteúdos 
Farroupilha, Missões, Julio de Castilhos e Povos Indígenas, além de 
exposições temáticas temporárias; e uma programação multicultural com 
música, palestras, encontros, saraus, vivências e oficinas.

Considerado um dos principais pianistas de 
blues do país, fez. diversas turnês em New animação e do swing do 

Orleans apresentando seu trabalho mais recente destaque em diversas ed 
“'lhe Power ofl.ove”. Já dividiu o palco com 

lendas do blues como Carey Bell, John Primer,
I.arry McCray, I.ittle Jimmy King, entre outros.

HJAMSESSIO BLUES
^■■■1 IIIB

Localização Rua Duque de Caxias, 1205 / Centro Histórico 
fone: (51)3221.3959 
museu_juliodecastilhos@sedactel.rs.gov.br

BikePOA Museu Júlio de Castilhos

Linhas de ônibus Cl 1,C31

mailto:museu_juliodecastilhos@sedactel.rs.gov.br
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0 HOJE
SER

A Previsul acredita que para o hoje ser+leve, o 
futuro precisa estar garantido. 

Por isso, há mais de 110 anos, nos dedicamos a 
trazer+tranquilidade à vida das pessoas, através

dos nossos seguros.

PEÇA 
AO SEU 
CORRETOR. previsul

SEGURADORA
Acesse www.previsul.com.br e saiba mais.

http://www.previsul.com.br


//19.05Exposições em cartaz
Área Cinza_artista e curadoria: Ricardo 
Fonseca - A expressão “área cinza” ou “zona 
cinzenta” refere-se à um contexto de incertezas e 
nebulosidade quanto aos seus reais sentidos. 
Série de desenhos que adota um processo 
construtivo híbrido, resultando em amálgamas 
de linguagens figurativas e abstratas.

Fragmentos de uma história de todos 
nós_curadoria: Ceres Storchi - Narra a história 
do mais antigo hospital do RS, e inclui recursos 
comunicacionais para pessoas com deficiência 
visual e auditiva.

Arte Negra Parede Branca_curadoria: Ana 
Albani de Carvalho - Interessado pelas palavras 
e seus significados, Estevão da Fontoura 
pesquisa as relações entre os nomes das coisas, 
sua função e seu significado, tensionando as 
relações de poder e as práticas sociais que 
sustentam a existência destes significados.

umTF

FRANCISCO DO THIAGO COLOMBO mW
Premiado violonista, compositor e arranjador, é 

bacharel e mestre em música pela UFRGS. Já 
atuou como solista junto à Orquestra Sinfônica 

de Porto Alegre, Orquestra de Câmara do 
Theatro São Pedro e Orquestra da TV Cultura

de São Paulo, entre outras. Em 2017, lançou CAMERATA VIOLÕES DE PORTO
Latin guitar connections, gravado nos estúdios 

da Balh Spa University, no Reino Unido.

LIVRAMENTO - CENTRO 

HISTÓRICO-CULTURAL Mini-orquestra formada or oito violonistas 
profissionais da música de concerto de Porto 
Alegre. Interpreta do barroco ao 
contemporâneo de diversc s cantos do mundo, 
apresentando a sonorida do violão para além 
do formato solo ou de ac npanhamento, 
inovando com cores, inte sidade e performance.

SANTA CASA ORQUESTRA DE VIOLONCELOS 
JEAN-JACQUES PAGNOT

Um dos espaços do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (CHCSC) é composto 
por um acervo com mais de 8 mil objetos os quais narram a história da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, da saúde e da cidade nos últimos 200 
anos. 0 Museu também oferece um programa educativo destinados a Escolas 
e Universidades, com visitas mediadas, oficinas e caminhadas culturais.

Grupo formado na extensão e graduação da 
UFRGS, sob a coordenação de xMilene Aliverti, 

tem se destacado pela diversidade de estilos 
musicais, desde o clássico até a música popular

brasileira. Seu nqme é uma homenagem ao & DANIEL BENITZ (violino e piano)
primeiro professor de Violoncelo da 

universidade, que veio da França para atuar na
cidade.

ARIELPOLYCARPO
iWJIM__ • ' ________

Polycarpo é mestre em performance pela 
Universidade da Geórgia/HUA, foi um dos 
convidados, em 2016, do Programa Jovens 
Artistas do Britten-Pears da Inglaterra. Daniel é 
graduado pela UFRGS e tem mestrado pelas 
universidades do Colorado e de Pittsburg/EUA.

Localização Av. Independência, 75 / Independência
fone: (51)3213-7370
museu.chc@santacasa.tche.br

Bike POA Arquitetura UFRGS II Rua Barros Cassai
Linhas de ônibus 637,608,T9, C11,510,637,6371-1, C4-1

mailto:museu.chc@santacasa.tche.br
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0 Tempo das Coisas - módulo 2 - Com
curadoria de Francisco Dalcol, reúne artistas 
brasileiros contemporâneos em diálogo com 
obras da Pinacoteca Ruben Berta e com o 
espaço arquitetônico do casarão. Alguns dos 
trabalhos são inéditos e foram desenvolvidos 
especialmente para a exposição. Esta é a

segunda parte do projeto curatorial “O Tempo 
das Coisas” cujo primeiro módulo está em 
cartaz na Pinacoteca Aldo Locatelli.
Artistas: Antônio Augusto Bueno, Bruno Borne, 
Frantz, Fyodor Pavlov-Andreevich, ío, Túlio 
Pinto e obras da Pinacoteca Ruben Berta.

amação musical
DUO NASCENTE Ângelo Primon 

e Fernando Mattos i0

RUBEN BERTA Com instrumentos singulares, representativos 
de diferentes culturas, que se manifestam 

através de música brasileira, indiana, árabe, 
persa e sefardita - desenvolvem estruturas 

musicais autorais e improvisatórias de maneira 
vibrante e viva, com aspectos da nossa 

ancestralidade e processos criativos sem 
fronteiras.

A coleção que a originou integrou o projeto de museus regionais do Brasil, 
criados por Assis Chateaubriand. Doada, em 1971, para a Prefeitura de Porto 
Alegre, atualmente ocupa sede própria num casarão de estilo eclético, situado 
na Rua Duque de Caxias. Preservando os conceitos originais do criador, 
contém obras de artistas do século XIX, peças de modernistas como Portinari e 
Di Cavalcanti, artistas projetados na década de 1960 e criações estrangeiras,

QUINTETO LE DONNE NOBILI
Quinteto feminino formado por Ângela Diel 
(mezzo soprano), Rosimari Oliveira (soprano), 
Brigitta Caloni (violino), Milene Aliverti (cello) 
e Liliana Michaelsen (piano). Tem em seu 
repertório árias e duetos de óperas, além de 
compositores do período barroco e romântico, 
como Purcell, Bach, Tartini, Handel, Puccini e 
Schubert.

SAMUCA DO ACORDEONem especial exemplares da arte britânica.
Um dos mais notórios e premiados 

acordeonistas da nova geração de músicos do 
RS. Professor de acordeon e oficinas de choro, já 

atuou no Festival de Música de Londrina, 
Festival Música de la Tierra (Montevidéu) e 

Festival Internacional Sesc de Música de 
Pelotas, entre outros. Atualmente único 
acordeonista com um trabalho voltado 

exclusivamente para o choro no Sul do país.

CAMERATA 
VIOLÕES DE PORTO

Mini-orquestra formada por oito violonistas 
profissionais da música de concerto de Porto 
Alegre. Interpreta do barroco ao 
contemporâneo de diversos cantos do mundo, 
apresentando a sonoridade do violão para além 
do formato solo ou de acompanhamento, 
inovando com cores, intensidade e 
performance.

Localização Rua Duque de Caxias, 973 / Centro Historico
fone: (51) 3224.6740 // (51) 3289.8292
acervo@smc.prefpoa.com.br

Bike P0A 
Linhas de ônibus

Museu Júlio de Castilhos
C11,C31

mailto:acervo@smc.prefpoa.com.br
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ÜÜ3 "O Solar que virou Museu - memórias e 

histórias", onde são exploradas as 
transformações sofridas pela edificação e 
trajetória dos indivíduos que a ela se 
relacionaram.

"A Banda e a Cidade", dedicada à Banda 
Municipal de Porto Alegre, com antigos 
uniformes, instrumentos musicais da primeira 
formação, como o fagote e o trompete, além de 
partituras e imagens.

mmmm "Transformações Urbanas: Porto Alegre de 
Montaury a Loureiro", dedicada às mudanças 
no espaço da cidade.m,

W \A % j
/

i ação musical
USEU DE PORTO ALEG 

JOAQUIM JOSÉ FELIZARDO
GRUPO NAQUELE TEMPOm

Impulsionado pela força do choro, que carrega 
consigo toda a alegria e tristeza, toda a 

malandragem, toda a sensibilidade e toda a 
riqueza da expressão brasileira, o grupo toca 

nas ruas da cidade, como forma de divulgaresse 
gênero ao máximo de pessoas possível.

Formado por Alexandre dos Santos (violão 7), 
Vorô Silva (cavaquinho), Eduardo Rukat 

(cavaquinho), Stefania Johnson (flauta 
transversal), João Aquino (violão 6), Maicon 

Ouriques (percussão) e Thayan Martins 
(pandeiro).

/.

1I Sediado no Solar Lopo Gonçalves, edificação em estilo luso-colonial construído 
entre 1845 e 1853, na antiga Rua da Margem, o museu reúne acervos 
históricos e culturais de Porto Alegre. Seu acervo tridimensional é formado 
por mais de 1.300 objetos dos séculos XIX e XX, como instrumentos musicais, 
mobiliário e indumentária. 0 acervo arqueológico tem 200mil itens 
provenientes de áreas de ocupação indígena anteriores à chegada dos 
colonizadores, e oriundas de sítios ocupados entre os séculos XVIII e XX. E o 
acervo fotográfico tem cerca de 9mil imagens dos séculos XIX e XX, com 
registros de diferentes aspectos da cidade, e mais de 400 cartões postais das 
primeiras décadas do século XX.

SEXTETO GAÚCHOmm Formado por Mathias Pinto (violão 7 cordas), 
Alexandre Susin (cavaquinho), Guilherme 
Sanches (pandeiro), Lucian Krolow (flauta), 
Samuca do Acordeon e Elias Barboza 
(Bandolim) - o grupo apresenta sonoridade 
tradicional dos conjuntos brasileiros de choro 
com composições contemporâneas próprias.

V

ít
\

c.
EDUARDO PITTA

FELIPE AZEVEDOSambista com longa trajetória, atuando em 
Porto Alegre, Rio e São Paulo. Participou do 

CD/DVD "Inéditas de Adoniran Barbosa na voz 
de grandes artistas" - coletânea que traz no 

elenco nomes como Ney Matogrosso, Criolo e 
Fernanda Takai. Em 2017 lançou o EP “Pé no 

samba”, gravado no estúdio Grita Music, 
produzido por Henri Lentino e Pitta.

VÀ
Premiado compositor, violonista e cantor, 
participou de vários festivais de música 
nacionais e internacionais como os suíços Fête 
multiculturelle, Festival des Cropettes, Festival 
de La Cité , o francês Lair Du Temps e o 
norueguês Johan Halvorsen musikkfest. Já 
dividiu palco com artistas como Guinga, 
Hermeto Pascoal, Ulisses Rocha, Consuelo de 
Paula, Gastón Rodriguez e Olivier Forel, entre 
outros.

\v

Localização Rua João Alfredo, 582 / Cidade Baixa 
fone: (51) 3289.8275 
museu@smc.prefpoa.com.br

Bike POA Rua da República II Rua Alberto Torres

Linhas de ônibus C31
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mailto:museu@smc.prefpoa.com.br


consolidando ao longo desse
período sua importância na

* vida dos gaúchos e sua
posição como um dos

jj principais bancos do País.
Seu compromisso é investir no
caminho do crescimento
institucional, associado ao
desenvolvimento econômico
das regiões onde está
inserido.
Assim inserido no cotidiano
sul-rio-grandense, o Banrisul
apoia projetos e iniciativas que
valorizam as culturas locais,
contribuindo, dessa forma,

Abra já Banrisulsua conta.
O grande banco do sul.www.banrisul.com.br 0 /banrisul *1 @banrisul

http://www.banrisul.com.br
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Sessões ao vivo na cúpula mostrando o céu de 
Porto Alegre e os astros visíveis durante o Noite 
dos Museus e as noites do outono a caminho do 
inverno, com destaque para as constelações e os 
planetas. A reprodução do céu é possível graças 
ao projetor Spacemaster do Planetário que 
simula, numa cúpula em 360°, os céus dos 
hemisférios sul e norte celeste com mais de 7 
mil estrelas, planetas, Sol e Lua.

Programação musical
PLANETÁRIO PROFESSOR 

JOSÉ BAPTISTA PEREIRA
netofagunde: 9h30

A voz e a imagem do gaúcho moderno são suas 
marcas no palco, em frente às câmeras, no rádio 
e eventos. O contato com a diversidade cultural

da fronteira e a experiência adquirida nos 
festivais nativistas tornaram Neto um dos 

principais cantores da música gaúcha 
acumulando prêmios e destaque na midia.

Sua construção sugere uma nave espacial pousada no solo, rodeada por 
jardins, espelho d'água, relógio de Sol e rosa dos ventos. Atua como órgão de 
complementação de ensino e divulgação da astronomia, além de oferecer

CUIDADO QUE MANCHAlll

•o com mais de 20 a os de carreira
programas científicos e culturais à comunidade. dedicados ao público inf ntil com uma mistura 

de emoção, diversão e m ta música. Apresenta 
“Quem Não Dança Balai a a Criança”, trecho
do premiado espetáculo músicas e

PTRÊS MARIASTem sessões especiais para o público infanto-juvenil, e também para jovens e 
adultos, como A Harmonia do Mundo, com narrativas sobre a evolução do 
pensamento humano sobre sistemas de mundo e suas implicações políticas e

Percorrem uma caminhada de valorização e 
empoderamento das mulheres na música, no 

toque dos tambores e no protagonismo das brincadeiras para criança que envolvem a 
brincadeiras e tradições populares. No platéia em coreografias, tr iva-língua e canções, 

repertório, trabalho autoral do grupo com 
algumas parcerias e passeia por tradições como 
capoeira angola, jongo, forró de rabeca, bumba 

meu boi, samba, afoxé e samba de coco.

filosóficas.

RODRIGO NASSIF
Hoje considerado uma rc erência na música 
instrumental brasileira, s í álbum “Todos os 
dias serão outono” figure em primeiro lugar 
entre os mais vendidos d iTunes Store, na 
categoria “Instrumental”. íescla elementos da 
música latina como o tan o-milonga e o 
candombe com a linguag n do rock, do 
hip-hop em um trabalho utoral de forte 
repercussão.

Localização Av. Ipiranga, 2.000 / Santana
fone: (51)3308.5384
planetario@ufrgs.br

BikePOA Campus Saúde UFRGS
Linhas de ônibus 3973,343,353,3943,3983,T1,T3,T39,T6

,

mailto:planetario@ufrgs.br
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Avesso - ação-instalação dos artistas Andressa 
Cantergiani e Maurício Ianês, que pretende 
tornar visíveis as estruturas, trabalhadores e 
visitantes da FIC. Propõe um questionamento 
sobre como as relações são criadas dentro de um 
espaço institucional artístico, ampliando e 
revelando as possibilidades de criação de forma 
coletiva e transparente.

Moderna para Sempre - Fotografia Modernista 
Brasileira na Coleção Itaú Cultural - Fotografia 
Modernista Brasileira na Coleção Itaú Cultural - 
A mostra, que será inaugurada dia 19 maio, 
soma 144 imagens de mestres da fotografia 
produzida no país. Com curadoria do fotógrafo 
e pesquisador Iatã Cannabrava, a exposição tem 
foco nos trabalhos dos membros do Foto Cine 
Clube Bandeirante e de outros do movimento 
modernista, que, em conjunto, contribuíram 
para a cultura e identidade brasileiras.

Programação musical
BATUOUE DE CORDAS I9h00

Os violões de ViníciLs Corrêa e Cláudio Veiga 
compõem uma intensa trama musical cheia de 

timbres, ritmos e melodias. O duo construiu 
uma sólida trajetória desde seu primeiro CD, 

aclamado com o Prêmio Açorianos de Melhor 
grupo de Música I nstrumental e Melhor CD 
Instrumental. Tem intensa participação em 

festivais como Fête de la Musique, em 
Genebra/Suíça, Circuito SESI de Música em São 
Paulo, e Fiesta Mundial em Balen/Bélgica, entre

outros.

IBERE CAMARGO
Há 22 anos, a Fundação desenvolve ações culturais e educativas com a missão 
de preservar o acervo, promover o estudo, a divulgação da obra de Iberê 
Camargo e estimular a interação de seu público com arte, cultura e educação, 
por meio de programas interdisciplinares. Seu acervo é formado por um 
núcleo documental, composto de documentos e imagens relacionadas à vida 
e à obra do artista, e um núcleo com a coleção Maria Coussirat Camargo, que 
inclui pinturas, gravuras, guaches, desenhos e estudos de Iberê Camargo,

OLINDA ALE! iandrini
Uma das mais destacada, úanistas do Sul do 
pais, Olinda atua em reci is, música de câmara 
ou como solista em orqu tras e gravações. 
Participou de festivais in rnacionais, como o 
Festival de Piano de Heid Iberg, na Alemanha, e 
o Festival Internacional c Piano de Savona. na 
Itália. Gravou CDs dedic ios a obras de 
Villa-Lobos, Radamés Gn íttah e Araújo \ lanna.

obras que o casal acumulou durante a vida. DUNIA ELIAS & LUCIANO MAIA 
(piano eacordeon)A sede da instituição, inaugurada em 2008, foi projetada pelo português 

Álvaro Siza, um dos arquitetos contemporâneos mais importantes do mundo. 
0 projeto recebeu o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza (2002) e Pianista clássica de formação e compositora 

com intensa trajetória na cena musical 
rio-grandense, que inclui música de câmara, 
instrumental popular, solista com orquestra, 

composições próprias, Dunia conta com 
diversos prêmios oinquistados. Luciano é um 

dos mais respeitados e premiados acordeonistas 
do sul do pais na atualidade, possui nove discos 

lançados e já representou a música gaúcha em 
importantes projetos musicais no Brasil e na

Europa.

DUO NASCENTE_Angelo 
Primon e Fer ando Mattos

TiJ
é mérito especial daTrienal de Design de Milão.

Com instrumentos singu res, representativos 
de diferentes culturas, qu se manifestam 
através de música brasile a, indiana, árabe, 
persa e sefardita - desenv lvem estruturas 
musicais autorais e impro isatorias de maneira 
vibrante e viva, com aspe os da nossa 
ancestralidade e processo criativos sem 
fronteiras.

Localização Av. Padre Cacique, 2000 / Cristal
fone: (51) 3247.8000
comunicacao@iberecamargo.org.br/Estacionamento Pago

Bike POA Fundação Iberê Camargo II Barra Shopping Sul

Linhas de ônibus 188,168,173,165,1112,184,1841,186,1861, M79,
187,171,110,1101,111,1111,179,176,1795,1761



Conheça o Centro de Visitação e Difusão de Informaçõesa Éf oiw @ =A “wt>
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t> O NOSSO MAIOR 

INVESTIMENTO 

H É NA VIDA 

g DOS GAÚCHOS.
PROGRAMA SULGÁS DE PATROCÍNIOS 

SOCIOCULTURAIS E ESPORTIVOS.

--

t>

Acreditamos que a cultura tem o poder de transformar. 
Que o esporte é capaz de mudar futuros. E é por isso 
que mantemos o Programa Sulgás de Patrocínios: uma 
iniciativa que traz mais inclusão para milhares de pessoas 
através de projetos culturais, esportivos e sociais.
É assim que fazemos a diferença na vida dos gaúchos.

8
0 Centro de Visitação e Difusão de informações é um espaço aberto ao público,

!> dedicado à divulgação de informações relacionadas ao Complexo Eólico de

Osório (tecnologia e meio ambiente) e ao potencial turístico de Osório

8^ |§ =r/i C$S3 @ Éf
(valores culturais, belezas naturais e divulgação dos esportes praticados

ao ar livre). A construção desde espaço é uma iniciativa do Grupo

Q Éf W @w espanhol Elecnor (controlador do empreendimento) e atende 

a um convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Osório.

t>

A. vl.lt*. .Ao gratult..! Agands ma visita paio sita:

www.complexoeolicodeosorio.com.brASSulGas Natureza e tecnologia em harmonia, propiciando benefícios para a sociedade brasileira.GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SULEnergia naturalmenle melhor.

Rodovia RST 101, km 1,5 Osório - Brasil

http://www.complexoeolicodeosorio.com.br


INOITEdos-
MUSEU cDDilfflBSllby Rompecabezas

JLFICHATÉCNICA
QUE A

DESIGN GRÁFICO
LUÍSETONETT AFONSO 
NAINE GOMES DA SILVA

IDEALIZAÇÃO E 
PLANEJAMENTO
ROMPECABEZAS TE INSPIREREALIZAÇÃO
ROMPECABEZAS 
MINISTÉRIO DA CULTURA

COORDENAÇÃO GERAL
FRANCINE WARTCHOW

COORDENAÇÃO TÉCNICA
LEONARDO MULLER

ASSESSORIA DE IMPRENSA
AGÊNCIA CIGANA

FOTOGRAFIA
FELIPE FRAGA

VÍDEO
SUPERNATURAL FILMES

PATROCÍNIO
COORDENADORA DE PROJETOS PREVISUL, BANRISUL, ENERFÍN
E CONTEÚDO
CLAUDIA FERREIRA APOIO

SULGÁS, DLL, GRUPO RBS
PRODUÇÃO EXECUTIVA
MAYRA MAGGENTI 
MAÍRA PINHEIRO

APOIO INSTITUCIONAL
PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, 
SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS / 
SEMRS - SECRETARIA DA CULTURA, 
TURISMO, ESPORTE E LAZER - 
GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL

EQUIPE DE PRODUÇÃO
ANDERSON AMARAL 
FERNANDO PAULETTI 
FELICIA SILVEIRA 
CAROLTROIS 
CLARISSA FLEHR 
FRANCIELI GRILLO 
NADIEG CRISTINA JOAO 
ALESSANDRO SANTOS 
CRIS PASTOR
EDUARDO BAZIEWICZ DE CAVALHO 
E SILVA
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