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Porto Alegre recebe pela segunda vez 

o projeto Noite dos Museus. Um evento 

que abre as portas de alguns dos 

principais museus da cidade em um 

horário inusitado, transformado-os em 

uma irresistível experiência. Uma viagem 

cultural, iniciática da odisséia urbana, que 

respira a peregrinação festiva e serpenteia 

as calçadas, querendo bisbilhotar os baús 

solenes dos museus da cidade.
E é porque os museus despertam também 

a tentação profanadora da expedição. 

Fala-se da exteriorização da experiência 

do museu, do fenômeno global em que 

a arqueologia dos objetos amplia as 

audiências. As rotas do Noite dos Museus 

colocam ao alcance das pessoas mundos 

simbólicos que saem de seu ostracismo 

para participar da festa. Um encontro 

onde, às sete em ponto da noite, o relicário 

se abre para compartilhar as tradições, os 

mapas, as dicas, e cada objeto que mantém 

em silêncio o seu segredo, decide contá-lo. 

Se os ventos da história conseguem que 

naufraguem quase todas as coisas, ali 

estão os museus. Sólidos e eternos.



O Noite dos Museus chega a sua segunda 

edição, cheia de desafios, carregada de 

emoções e expectativa. Uma viagem 

cultural que iniciou-se em uma gelada 

noite de sábado, 21 de maio de 2016.
Data que ficará por sempre guardada com 

muito carinho na minha memória e na 

de milhares de pessoas que participaram 

dessa celebração da cultura, dos museus, 

da música, da rua e da cidade.

Mais uma vez os museus serão 

protagonistas de um encontro de 

gerações onde, às sete em ponto da noite, 

inicia-se a peregrinação festiva que 

serpenteia as calçadas de nossa querida 

e linda Porto Alegre, deixando à mostra 

seus encantos noturnos, desconhecidos 

para a maioria de nós.

Nossa história está apenas começando.

Rodrigo Nascimento 

Diretor da Rompecabezas 

Idealizador do NOITE DOS MUSEUS



Festa na cidade: Museu e Música na Noite dos Museus 2017

Nesta noite, a cidade 

vai às ruas em festa, ao 

cenário iluminado de 

seus Museus, onde, além 

de acervos e coleções, 

encontra-se muita e bela 

música, em um roteiro de 

congraçamento cultural.

Sou um 

entusiasta 

do projeto 

Noite dos 

Museus 

e seu 

propósito 

de estimular 

a visitação 

aos museus 

da cidade
de Porto 

Alegre.

A programação musical do evento, 
além de funcionar como atrativo, 
propõe reflexões. Em alguns 
momentos por buscar aproximar 
o estilo do artista convidado e o 
conteúdo do museu, em outros, 
pela provocação do estranhamento.
É nesse sentido que venho me 
somar a Francisco Marshall na 
curadoria dessa programação que, 
acima de tudo, é uma celebração da 
nossa cultura gaúcha em suas mais 
variadas correntes: do erudito ao 
popular, do regional ao pop rock, 
do acústico ao eletrônico.
Dentro desse olhar abrangente, 
teremos apresentações especiais 
voltadas ao público infantil, 
ao jazz produzido no sul e uma 
homenagem à nossa cultura negra.

Os prédios de cada Museu são templos em 
que memória, arte, beleza, conhecimento, 
imaginação e linguagens sofisticadas nos 
resgatam do cotidiano e nos promovem a 
um mundo de valores preciosos, onde nos 
conhecemos melhor e engrandecemos. 
Nesta edição, em curadoria muito cordial 
com Kledir Ramil, preservamos a meta 
de harmonizar os repertórios musicais 
com a estética de cada instituição, mas 
renovamos atrações e acrescentamos 
conteúdos voltados para o público

infantil, para a valorização da memória 
cultural afro-brasileira e para o diálogo 
com importantes eventos de Porto 
Alegre, como o POA Jazz e a Bienal de 
Artes Visuais do Mercosul, simbolizados 
em programas temáticos. A diversidade 
de gêneros e linguagens oferece 
programações para todos os públicos, 
e estimula o enriquecimento cultural 
prometido pela experiência museal, 
apogeu da cultura na cidade.

Kledir RamilFrancisco Marshall



Pinacoteca 

Ruben
Programação Musical

Choro das Gurias 

Catarina Domenici & James Corrêa
João Maldonado 

23h - Jam Session Catarina Domenici
& João Maldonado

Integrou o projeto de museus regionais em 
diversos pontos do Brasil, criados 
na década de 60 por Assis Chateaubriand. 
Seu nome homenageia o pioneiro da 
aviação comercial do Brasil, que foi 
colaborador voluntário no transporte 
das coleções para seus lugares de 
destino. Em 1971, após a morte de 
Chateaubriand, a coleção foi doada para 
a Prefeitura de POA, sendo a partir de 
então exibida no Paço dos Açorianos, até 
ser transferida para a reserva técnica do 
MARGS. No final dos anos 80 começou 
a ser estudada e reapresentada em 
mostras curatoriais, sendo realizado o 
tombamento e progressivo restauro das 
peças danificadas. Desde 2013, ocupa 
sede própria e definitiva em um casarão, 
exemplar expressivo do estilo eclético, 
situado na Rua Duque de Caxias.

19h - Choro das Gurias 20h30 - Catarina 
Domenici & James 
Corrêa, piano e violão
Doutora em Piano 
Performance na Eastman

22h - João Maldonado
Tem trajetória de 33 anos 
como pianista, organista, 
guitarrista, compositor, 
produtor musical e mais 
de 40 obras gravadas. 
Ex-tecladista do TNT, 
tocou e gravou com 
diversos músicos e bandas 
de rock, jazz, blues, entre 
eles: Adriana Calcanhoto, 
Charles Master, Solon 
Fishbone, Fernando 
Noronha e Acústicos 
& Valvulados.

Grupo de choro formado 
por jovens mulheres 
instrumentistas, que se 
destaca pela sonoridade 
camerística. Ju Rosenthal School of Music (EUA),
no cavaquinho, Pamela 
Amaro no pandeiro,
Stefania Colombo na 
flauta, Vitoria Gautto 
no clarinete, Caroline 
Guarnieri no sax tenor 
e Julia Valentini no violão 
sete, com arranjos de 
Elias Barboza.

onde recebeu o Prêmio 
Lizie Teege Mason de 
melhor pianista, Catarina 
é reconhecida solista

O Acervo
São 125 obras que permanecem 
como um acervo fechado, 
preservando os conceitos 
originais do seu criador. Obras 
de artistas ativos no século XIX; 
peças de modernistas como 
Portinari e Di Cavalcanti; artistas 
projetados na década de 60; e 
criações estrangeiras, em especial 
exemplares da arte britânica.

com prêmios expressivos 
ao longo da carreira. 
Doutor em Música pela 
State University of New 
York at Buffalo (EUA), 
mestre em composição 
pela UFRGS, James tem 
suas obras interpretadas 
na Argentina, Canadá, 
Estados Unidos, Europa 
e nos mais importantes 
eventos dedicados 
à música contemporânea 
no Brasil.

Exposição em cartaz 20/maio:
ESPELHO do artista André Severo 
- elaborada através de uma série de 
fotografias e de vídeos articulados 
com seleção dos acervos das 
Pinacotecas Ruben Berta e Aldo 
Locatelli, tem a imagem, o tempo 
e a memória como elementos 
latentes de sua estruturação.

Linhas de Ônibus 
C1 eC3
Linha de Lotação: 
Rio Branco, 05.1

POA bike
Av. Loureiro da Silva, 945 
Av. Desembargador André 
da Rocha, 49

Localização: Rua Duque de 
Caxias, 973 / Centro Histórico
(51) 3224.6740 / (51) 3289.8292
acervo<§'smc. pretpoa.com.br



Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul 

MARGS

Programação Musical
Maracatu Truvão 

Bebeto Alves 

Pedro Dom, clarinete solo 

Orquestra de Flautas Transversas IPDAE

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
é uma das mais importantes instituições 
culturais do Estado, com 63 anos de 
história. O imponente prédio da Praça 
da Alfândega, construído em 1913, foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 
Atualmente, o MARGS investe em uma 
extensa política de acervo, por meio 
de visibilidade, conservação e produção 
de conhecimento original sobre as obras 
de sua coleção.

Redes, por Tonico Alvares - a exposição 
apresenta imagens feitas no espaço 
público do complexo de edifícios do 
Lincoln Center, em Nova Iorque/EUA.

19h - Maracatu Truvão
Grupo de percussão de Porto Alegre 
que se dedica a pesquisar e executar a 
música do maracatu de baque virado, 
ou maracatu nação, folguedo popular 
originário da cidade do Recife.

22h - Pedro Dom, clarinete solo
Compositor, arranjador, produtor e 
clarinetista, graduado em Música pela 
UFRGS, integrou a Orquestra de Sopros 
de Novo Hamburgo, gravou com a banda 
Dingo Bells e desenvolveu trabalhos com 
os músicos Gabriel Romano e Ian Ramil.

Traço Solto - trânsitos da arte naíf no 
acervo do MARGS.

Uma possível história da arte do Rio 
Grande do Sul: Plural[ismos] no Sul - 
mostra reúne obras de artistas relevantes, 
produzidas no século XX.

20h30 - Bebeto Alves
Cantor e compositor, um dos principais 
nomes da chamada Música Popular 
Gaúcha, com quase trinta discos 
lançados, tem composições gravadas por 
Ana Carolina, Belchior, Ednardo, Kleiton a orquestra através de seu repertório,
& Kledir, Antonio Villeroy, entre outros. procura estilizar as músicas, dando uma

roupagem o mais fiel possível ao estilo, 
ao período, e ao compositor que está 
sendo interpretado.

23h - Orquestra de Flautas Transversas 
IPDAE
Entre os vários diferenciais, está a rara 
formação. Quanto à estética,O Acervo

Tem mais de 3.850 obras de arte, 
que vão do século XIX até os dias atuais, 
abrangendo diferentes linguagens 
das artes visuais. Composta por arte 
brasileira, com ênfase na produção de 
artistas gaúchos, e também por obras 
estrangeiras, com nomes significativos 
da arte mundial.

A arte é a melhor parte da infância - 
conta com obras em óleo sobre tela, de 
artistas de renome do RS, que estão em 
plena atividade.

Infâncias: diferentes modos de ver e 
sentir - obras do acervo que têm como 
tema crianças e cenas infantis, buscando 
confrontar e relativizar inúmeras visões 
do que seria infância.

A inquietude do olhar, de Vera Reichert 
- um recorte na produção da artista, 
que busca chamar a atenção para os 
problemas da água e da natureza.

Exposições em cartaz 20/maio:
Pro Posições - Exposição comemorativa 
dos 25 anos do Programa de Pós- 
Graduação em Artes Visuais do Instituto 
de Artes da UFRGS.

Linhas de Ônil 
178, 180,1já 
397, 492^Ê

■ . ' -J33. 4'

Localização: Praça da Alfândega,
s/n° / Centro Histórico
(51) 3227.2311
www.margs.rs.gov.br
www.facebook.com/margsmuseu
www.twitter.com/margsmuseu

POA 81 - mostra fotográfica que registra 
fragmentos de Porto Alegre dos anos 80.

http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu
http://www.twitter.com/margsmuseu


Memorial do 

Rio Grande 

do Sul

Programação Musical 
Renato Borghetti, Renato Muller 

& Fábrica de Gaiteiros 

Antonio Villeroy 

Ernesto e Paulinho Fagundes 

Conjunto Bluegrass Portoalegrense

Criado em 1996, como um centro 
histórico voltado para a preservação da 
cultura gaúcha. O Prédio dos Correios 
e Telégrafos, tombado pelo Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, é a sede 
da instituição. O acordo de cedência 
do prédio culminou com a criação de 
um Museu Postal e de uma Agência 
Filatélica, mantendo uma vinculação do 
local com as suas funções originais. Hoje, 
o Memorial abriga o Arquivo Histórico 
do RS, o Museu Antropológico do RS e 
parte do acervo do IGTF. É considerado 
a Casa da Memória do RS e possui o 
maior arquivo histórico do Estado, com 
uma documentação raríssima sobre a 
imigração e a ditadura.

21h30 - Ernesto e Paulinho Fagundes
Um dos principais nomes da música 
regional gaúcha, o cantor, percussionista 
e compositor Ernesto Fagundes, 
acompanhado do irmão, o guitarrista 
Paulinho Fagundes - vencedor de 
diversos Prêmios Açorianos, apresentam 
seus mais recentes trabalhos.

19h30 - Renato Borghetti, Renato Muller 
& Fábrica de Gaiteiros
Um dos principais instrumentistas 
gaúchos, acompanhado de Renato 
Muller e dos pequenos alunos do projeto 
Fábrica de Gaiteiros, apresentam música 
instrumental de qualidade, temas 
clássicos regionais que marcaram a 
carreira do gaiteiro.

23h - Conjunto Bluegrass 
Portoalegrense
Referência no cenário musical por sua 
proposta de trabalho peculiar com 
apresentações de Bluegrass, música 
norte-americana de raiz influenciada 
pela cultura de imigrantes escoceses, 
irlandeses e afro-americanos, 
exatamente como nos anos 40, 
quando surgiu este estilo musical.

20h30 - Antonio Villeroy
Para além da notoriedade vista pelo 
sucesso da parceria com a cantora Ana 
Carolina, suas canções têm mais de 150 
gravações que vão de Maria Bethânia 
a Sandy & Junior, passando por Gal 
Costa, Maria Gadú, Ivan Lins, Seu Jorge, 
Belchior, Zizi Possi, João Donato... Com 
seu primeiro álbum gravado ao vivo, foi 
indicado ao Grammy Latino 2005 de 
melhor canção da Língua Portuguesa 
com a bossa São Sebastião.

Exposições em cartaz 20/maio:
A Linha do Tempo - mostra conta 
a trajetória política, econômica e 
cultural do Estado em 52 módulos 
e 36 painéis temáticos.

O Acervo
Objetos, mapas, gravuras, fotos, livros, 
imagens iconográhcas e depoimentos 
importantes sobre os principais fatos 
ocorridos no RS. Exposto através de uma 
concepção museográhca moderna, aliada 
a novas tecnologias.

Mostra de Transferência Acervo 
do Instituto Gáucho de Tradição e 
Folclore - com objetos pertencentes 
ao período Farroupilha; material 
do Memorial dos Festivais; 
exemplares da Estante do Maestro 
Ângelo Crivellaro; LP’s e CD’s com 
canções populares de inspiração 
regional e/ou folclóricas, além de 
peças e utensílios das lides rurais.

POA bike 
Rua Capitão 
Montanha, esquina 
Rua Siqueira 
Campos

Linhas Localização: Rua 7 de Setembro, 
1020 - Praça da Alfândega / 
Centro Histórico 
(51) 3227.0882 
memorial@sedac.rs.gov.br

ius

I, 244, 255,78. 180,
360, 376, 394. 397, 492,1761,2441 
2722, 2723, 2731,2732, 2733, 2821

í, 349,

3941,3943, 3973. 4921,4933. 4934, C3,

mailto:memorial@sedac.rs.gov.br


Programação Musical
CCOMA 

Thiago Ramil 
Felipe Zancanaro 

23h - Jam Session Thiago Ramil &
Felipe Zancanaro

Museu de Arte 

Contemporânea mÊs! 
do Rio Grande do Sul 

MACRS

Órgão vinculado à Secretaria Estadual 
da Cultura, criado em 1992, tem por 
objetivo pesquisar, preservar e divulgar a 
arte contemporânea regional, nacional e 
internacional, desenvolvendo propostas 
educativas que visem a compreensão 
deste campo da arte em suas várias 
modalidades. Dessa maneira, o MACRS 
tem como tarefa principal, ser uma 
instituição que vincule e promova o 
diálogo entre a grande diversidade de 
abordagens criativas em artes visuais e 
as linguagens artísticas contemporâneas.

19h30- CCOMA
Duo eletrônico formado 
pelo trompetista e 
produtor Roberto Scopel 
e pelo percussionista e 
também produtor Luciano Natura Musical e foi 
Balen - tem como matéria- lançado em agosto de 
prima a música produzida 2015, com turnê nacional

pelas cidades de Porto 
Alegre, Curitiba, Rio de 

elementos orgânicos como Janeiro e Pelotas, 
percussão, trompete, 
flugel horn e acordeon.
A dupla tem três álbuns 
lançados, foi vencedora 
do 24° Prêmio da 
Música Brasileira (2013), 
na categoria Álbum 
Eletrônico.

20h30 - Thiago Ramil
Cantor e compositor 
gaúcho, teve seu álbum 
de estreia Leve Embora, 
contemplado pelo edital

22h - Felipe Zancanaro
Guitarrista,
percussionista, produtor e 
compositor, integrante da 
banda Apanhador Só, com 
a qual teve duas 
indicações ao VMB (Video 
Music Brasil - da MTV), 
ao Grammy Latino e 
ao Prêmio Multishow 
de Música Brasileira. 
Desenvolve pesquisas 
com percussão-sucata e 
Circuit bending.

Exposições em cartaz 20/maio:
Charrúa, do artista visual uruguaio 
Gustavo Tabares - além de uma 
peça sonora, a exposição apresenta 
desenhos, objetos de mármore, 
vídeos, pinturas, etc., no formato de 
instalação.

eletronicamente, 
utilizando-se de

Música de Passarinho, do artista 
Antônio Augusto Bueno - fotos, 
vídeo, pintura, gravura, monotipia, 
objetos e elementos coletados da 
natureza compõe a mostra.

O Acervo
O acervo do MACRS 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. Estas orientações foram 
definidas por ocasião de criação da 
instituição, pelo então constituído 
Conselho do MACRS, e norteou o perfil 
do acervo até hoje, que possui mais de 
3.500 obras.

Localizar'
736, sala 24 Casa deCult 
Quintana / Centro Históri 
(51)3221 5900 
mac@sedac.rs.gov.br

Linhas de Ônibus 
C1.C2, C11,176,178,180, 
188, 244, 255, 272, 273,
282, 346, 349, 360 Á

idradas,bike
leSetembro, 539 Mario

mailto:mac@sedac.rs.gov.br
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a ultravelo cidade
de Vivo Fibra.

No Combo Ilimitado. Internet, TV e telefonia
fixa por R$ 239,88/mês.

Ligue 10315
vivo.com.br/bandalarga

A velocidade anunciada de acesso e tráfego na internet é a nominal
viva mi @ o nr - tudoTelefônica máxima, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos.

yerifi*,e eondições de aquisição e disponibilidade dos serviços apresentados em sua cidade, fera saber o valor total do combo o cliente devera somar o valor da i ia larga ♦ TV + Unha fixa. A expressão "Combo Ilimitado" refere-se à aquisição de internet, TO e telefonia fixa no Plano Ilimitado Fixo Móvel Local Compromisso 
de fidelidade de 12 meses. A velocidade instantanea muuma da banda larga é de 40% da velocidade máxima contratada. Para mais informações, condições pror: e inais e contratuais, taxas de instalação e regulamento consulte vivo.com.br ou SAC 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.



Museu Programação Musical
Areai do Futuro 

Daniel Wolff & Christine Beard 

Amauri lablonovski & Michel Dorfman
Milene Aiiverti

da
UFRGS

i

Desde sua criação, em 1984, o Museu da 
UFRGS vem trabalhando com a memória 
e com a identidade da UFRGS e de 
POA, com o objetivo de potencializar 
a interação da sociedade com a 
produção técnica, científica e cultural 
da Universidade. Por meio de suas 
exposições, procura proporcionar aos 
visitantes experiências únicas, 
que aliam fruição, lazer e conhecimento, 
tornando o público protagonista 
de sua aprendizagem.

19h30 - Areai do Futuro
Bloco de Carnaval que preserva e ensina a 
cultura carnavalesca, e transmite valores 
de solidariedade, disciplina, espírito 
comunitário e voluntário. Realiza oficinas 
gratuitas de percussão, sopro, mestre sala e 
porta bandeira.

22h - Amauri lablonovski & Michel 
Dorfman
Vencedor do Prêmio Açorianos de Música 
na categoria dos sopros e do Festival de 
Choro de Porto Alegre, Amauri atua na 
Ospa, e como solista junto à Orquestra 
do Theatro São Pedro. Produtor, 
pianista e arranjador, Michel foi duas 
vezes vencedor do Prêmio Açorianos 
como instrumentista, além de diversas 
indicações na premiação. Gravou com 
importantes nomes da cena musical do 
RS e do Brasil.

20h30 - Daniel Wolff & Christine Beard, violão 
e flauta
Doutor em Violão, Daniel é um dos 
mais destacados músicos brasileiros da 
nova geração. Além de concertista, atua 
intensamente como didata, compositor 
e arranjador, pelo qual recebeu o prêmio 
Grammy. Flautista e professora norte- 
americana, Christine é mestre e doutora 
em Performance Musical (flauta) pela 
Universidade do Texas.

Exposição em cartaz 20/maio:
Paisagens da memória: cidades e 
corpos em movimento - através 
de imagens históricas e objetos 
colecionáveis, a narrativa procura 
suscitar a reflexão em torno do 
esporte como prática de lazer, de 
rendimento, de distinção social e 
de apropriação do espaço público.

O Acervo
Imagens, documentos e objetos 
tridimensionais, que remetem à história, 
à memória e à identidade da UFRGS e 
da cidade de Porto Alegre. Organizado 
em coleções, constitui-se em fonte de 
pesquisa gratuita para a comunidade 
universitária e para a sociedade em geral.

23h - Milene Aiiverti, violoncelo solo
Professora do departamento de música 
da UFRGS, principal violoncelo da 
Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, 
atua também como solista e camerista 
em diversas formações apresentando-se 
por todo o país e no exterior.

NÓS PODEMOS! A mulher da 
submissão à subversão - aborda 
o caminho percorrido pelas 
mulheres em busca de igualdade 
e menos opressão, apresentando 
ao visitante o mundo feminino, 
a representação da mulher na 
sociedade, as amarras e as lutas 
coletivas.

POA bike 
Estação 8|
UFRGS: Estação 37 -
Casa do Estudante

Localizaç;
10 277 / Bom Fim

(51)3308.3390 
museu@museu.ufrgs.br

Linhas de Ônibus 
176, 244, 255 272, 
273, 282, 343, 346, 
349, 353, 360, 376

iv. Osvaldo Aranha,

i

mailto:museu@museu.ufrgs.br


Museu
Joaquim
Felizardo

Programação Musical 
Memória Cultural Afro-Brasileira:

19h30 - Floresta Aurora 

20h15 - Afro-Sul Odomodê 

21 h - Roda de capoeira com
Africanamente 

21h45 - Negra Jaque 

22h30 - Alabê Oni 
23h - Roda de samba com Mestre 

Paraquedas, Pâmela Amaro, Eduardo 

Moreira, Andressa Ferreira
e convidados

Criado em 1979, o Museu de Porto Alegre 
tem como missão promover a interação 
da sociedade com o patrimônio cultural 
da cidade, com ênfase na sua história 
e memória, por meio da preservação, 
pesquisa e comunicação dos bens 
culturais sob sua guarda. Está sediado 
no Solar Lopo Gonçalves, edificação em 
estilo luso-colonial construído entre 1845 
e 1853, na antiga Rua da Margem, atual 
João Alfredo. Através do Setor Educativo, 
o Museu oferece mediações a visitantes 
individuais e em grupos.

Exposição em cartaz 20/maio:
O Solar que virou Museu - conta 
a trajetória do local, por meio 
de fotos, reportagens da época, 
recursos didáticos.
Alguns monóculos com fotos 
antigas da cidade criam 
interatividade com o público.

O Acervo
O acervo tridimensional é formado por 
mais de 1.300 objetos dos séculos XIX 
e XX, como instrumentos musicais, 
mobiliário e indumentária.
O acervo arqueológico tem 200mil itens 
de material proveniente de áreas de 
ocupação indígena anteriores à chegada 
dos colonizadores, e oriundas de sítios 
ocupados entre os séculos XVIII e XX, 
como peças em louça, metal, pedra e 
restos ósseos humanos.
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.

Transformações urbanas: 
de Montaury a Loureiro - planos 
de desenvolvimento urbano e das 
principais obras realizadas entre 
1897 e 1943.

Porto Alegre em Luz e Cor - 
composta de itens do acervo do 
Museu Joaquim Felizardo e da 
Pincoteca Aldo Locatelli.

Rua João Alfredo, 
kBaixa

POA bike
Rua Joaquim Nabucq 
205 - esquina Rua Jo: 
Patrocínio

Linhas de Ônibus
C3, C31,149, 195, 253, 254, 257,
262, 263, 270, 271,274, 281,283

582/CidJ 
(51)3289.827!
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Instituto
Goethe

Programação Musical 
Orquestra de Flautas Transversas IPDAE

Alabê Oni 
Nani Medeiros 

Daniel Wolff & Christine Beard

Instituto cultural da República Federal 
da Alemanha, com atuação mundial, 
que 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.

19h30 - Orquestra de Flautas 
Transversas IPDAE
Apresenta vários diferenciais, entre eles 
está a rara formação. Quanto à estética, 
a orquestra através de seu repertório, 
procura estilizar as músicas, dando uma 
roupagem o mais fiel possível ao estilo, 
ao período, e ao compositor que está 
sendo interpretado.

22h - Nani Medeiros
Cantora que vem mostrando talento 
na nova cena musical brasileira, com 
influências musicais que vão da MPB ao 
jazz. Nani já cantou ao lado de Fito Paez 
e interpretou grandes artistas como Elis 
Regina e Lupicínio Rodrigues.

23h - Daniel Wolff &
Christine Beard, violão e flauta
Doutor em Violão, Daniel Wolff é um 
dos mais destacados músicos bragtf 
da nova geração. Profissional versátil 
além da carreira como concertista, at

Exposição em cartaz 20/maio:
Ponto de Partida, da artista Anico 
Herskovits - inéditas litografias 
que mostram flores e animais 
de estimação acompanhados 
de esboços a lápis e a caneta, 
e a xilogravura Circo (1986) 
acompanhada, pela primeira 
vez, por alguns dos inúmeros 
estudos, permitindo ao visitante 
partilhar como a artista pensou 
cada elemento do conjunto. 
Importante referência em gravura, 
Anico teve os 40 anos de sua obra 
homenageados com uma exposição 
individual na Caixa Cultural São 
Paulo, em 2016.

20h30 - Alabê Oni
Na língua iorubá, uma expressão 
que significa “nobre tamboreiro” ou 
“grande mestre dos tambores” - este 
grupo percussivo é uma homenagem 
dos músicos Richard Serraria, Pingo 
Borel, Mimmo Ferreira e Tuti Sagui à 
ancestralidade da África que resistiu 
por séculos em terras distantes.

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.

intensamente como didata, compositor 
e arranjador, pelo qual recebeiriH|j^H 
Grammy. Flautista e professora norte- 
americana, Christine Beard e mestre e

jsical (flauta)doutora em Perfori 
pela Universidad^

Linhas de Ônibus 
Bairro-centro: 
510, 520, T9 
Lotação: 50.1, 
50.11,50.2 
Centro-bairro: 
510, 520, T9 
Lotação: 50.1, 
50.11,50.2, 50.3, 
50.31,05.1

v*£>

ização: R. 24 dePOA bike
Rua 24 de Outubro no Parcão 
ou Shopping Total (Rua 
Gonçalo de Carvalho, 48)

Loi



Fundação
Iberê
Camargo

Programação Musical
Pedro Dom 

Milene Aliverti 
Zé Flavio Trio 

Amauri lablonovski & Michel Dorfman

Inaugurada em 2008, a sede da Fundação 
Iberê Camargo em Porto Alegre, foi 
projetada pelo português Álvaro Siza - 
arquiteto mais premiado da atualidade. 
Primeira obra de Siza na América do Sul, 
o projeto conquistou o Leão de Ouro na 
Bienal de Arquitetura de Veneza de 2002. 
Como parte de suas atividades, 
a FIC desenvolve programas que 
fomentam a produção poética 
e oferecem oportunidade de 
aprimoramento. O Ateliê de Gravura é 
um espaço de produção que mantém 
em funcionamento a prensa alemã 
e vários dos utensílios que eram 
utilizados pelo artista. A Bolsa Iberê 
Camargo é um programa de grande 
prestígio entre a comunidade artística 
e concede residências em instituições 
internacionais.

19h30 - Pedro Dom, clarinete solo
Compositor, arranjador, produtor e 
clarinetista, graduado em Música pela 
UFRGS, integrou a Orquestra de Sopros 
de Novo Hamburgo, gravou com a banda 
Dingo Bells e desenvolveu trabalhos com 
os músicos Gabriel Romano e Ian Ramil.

22h - Zé Flavio Trio
Na década de 70, Zé Flavio integrou 
“Os Almôndegas” e atuou com Emílio 
Santiago, Oswaldo Montenegro, Elba 
Ramalho, Frenéticas, Bixo da Seda, 
entre outros. Em Porto Alegre, recebeu 
por duas vezes o Prêmio Açorianos.
Na formação Trio, é acompanhado 
de Nico Bueno no baixo e Bebeto Mohr 
na bateria.

20h30 - Milene Aliverti, violoncelo solo
Professora do departamento de música 
da UFRGS, principal violoncelo da 
Orquestra de Câmara Teatro São Pedro, 
atua também como solista e camerista 
em diversas formações apresentando-se 
por todo o país e no exterior.

23h - Amauri lablonovski & Michel 
Dorfman
Vencedor do Prêmio Açorianos de Música 
na categoria dos sopros e do Festival de 
Choro de Porto Alegre, Amauri atua na 
Ospa, e como solista junto à Orquestra 
do Theatro São Pedro. Produtor, 
pianista e arranjador, Michel foi duas 
vezes vencedor do Prêmio Açorianos 
como instrumentista, além de diversas 
indicações na premiação. Gravou com 
importantes nomes da cena musical 
do RS e do Brasil.

Exposições em cartaz 20/maio:
Depois do Fim - toma como 
premissa a ideia de fim do mundo 
para refletir sobre a produção 
simbólica e material constituída 
pela humanidade ao longo dos 
tempos.

O Acervo
Grande parte da produção artística de 
Iberê Camargo, que inclui pinturas, 
desenhos, guaches e gravuras - são mais 
de 4mil obras do artista, além de um 
conjunto que supera 25mil documentos 
relacionados à sua vida e história.

NO DRAMA - apresenta a relação 
da obra de Iberê Camargo com 
a dramaturgia, através de telas, 
painéis, fotografias e estudos.

Linhas de Ônibus POA bike
Av. Padre Cacique, 
1900 - próximo à FIC

Localização: Av. Padre Cacique, 
2000 / Cristal 
(51)32478000
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Planetário Programação Musical
Felipe Zancanaro 

Orquestra de Brinquedos 

Fernando Cordella & Mareio Cecconello
Kula Jazz

'

Em 1972, foi inaugurado o Planetário 
Professor José Baptista Pereira, com 
projeto arquitetônico de Fernando 
Gonzáles, e colaboração de Walter Bered. 
A construção - com uma cúpula de 12,5 
metros de diâmetro - sugere uma nave 
espacial pousada no solo, rodeada por 
jardins, espelho d’água, relógio de sol e 
rosa dos ventos. O nome do local é uma 
homenagem ao professor de engenharia 
da UFRGS, pelo seu trabalho em prol 
da astronomia no RS. Atuando como 
órgão de complementação de ensino 
e divulgação da astronomia, oferece 
programas científicos e culturais 
à comunidade. Séries especiais, 
apresentações ao vivo e produção de 
programas radiofônicos juntam-se à 
programação geral, que já atingiu mais 
de um milhão de pessoas.

Graduado pelo Instituto de Artes da 
UFRGS, Graduado em Música pela 
UFRGS, Cecconello aperfeiçoou-se 
em Viena com Peter Schuhmayer 
e Alexander Arenkow, e integrou 
importantes orquestras internacionais 
como a Junge Õsterrechische 
Philharmonie, Youth Orchestra of the 
Américas e Jeunesses Musicales World 
Orchestra, em turnês pelas Américas, 
Europa e Ásia.

19h30 - TOQUE com Felipe Zancanaro
Guitarrista, percussionista, produtor 
e compositor, integrante da banda 
Apanhador Só, com a qual teve duas 
indicações ao VMB (Video Music Brasil 
- da MTV), ao Grammy Latino e ao 
Prêmio Multishow de Música Brasileira. 
Desenvolve pesquisas com percussão- 
sucata e Circuit bending.

21 h - Orquestra de Brinquedos
Musical inteiramente tocado com 
instrumentos de brinquedo por cinco 
soldadinhos de chumbo. Os músicos 
Yanto Laitano, Fábio Ly, Filipe 
Narcizo, Beto Chedid e Marina Mendo 
apresentam clássicas canções conhecidas 
do grande público em divertidos e 
criativos arranjos.

23h30 - Kula Jazz
“Kula” significa uma “barganha 
espiritual”, uma constante troca 
de fé e energia - o quinteto busca 
popularizar esse gênero secular e de 
extrema importância na história do 
desenvolvimento musical popular - o jazz 
e a música instrumental. No repertório 
composições dos grandes nomes do jazz 
internacional. Foi um dos destaques do 
último POA Jazz Festival.

Programação geral
Tem programas especiais para o 
público infantojuvenil, e também 
para jovens e adultos, como por 
exemplo, a edição A Harmonia do 
Mundo, com narrativas sobre a 
evolução do pensamento humano 
sobre sistemas de mundo e suas 
implicações políticas e filosóficas.

22h30 - Fernando Cordella 
& Mareio Cecconello
Cravista, docente e pesquisador em 
música dos séculos XVII e XVIII, Cordella 
atua como solista de cravo e baixo 
continuísta em diversas orquestras.Programação em cartaz 20/maio:

Oficina de identificação do Céu de 
Porto Alegre no Outono

Linhas de Ônibus 
343, 353, 3943, 3973, 3983, 
439, T1, T3, T6

POA bike
Av. Ipiranga, 2440 - esquina 
Rua Ramiro Barcelos

Localização:
Av. Ipiranga, 2.000 / Santana 
(51)3308-5384 
planetario@ufrgs.br

Programa curto - O Caminho 
das Estrelas r

mailto:planetario@ufrgs.br


Museu 

Júlio de
Programação Musical

João Maldonado 

Kula Jazz 

Òséètúrá Africa’nJazz
CCOMA

Castilhos
\ -------

Primeira instituição museológica 
do RS, tem por sede dois prédios no 
Centro Histórico de Porto Alegre. O 
principal, construído em 1887, apresenta 
linguagem historicista com elementos 
neoclássicos e fachada revestida 
em pedra grês lavrada. Neste prédio 
localizam-se a Reserva Técnica I, Setor 
Técnico e Administrativo, Biblioteca e 
Salas de Exposição. Na década de 80, foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado (IPHAE). 
A aquisição da casa vizinha, cuja 
construção original data de 1893, 
permitiu a ampliação dos espaços 
expositivos do Museu. Este segundo 
prédio tem linguagem historicista com 
elementos ecléticos. Anexo ao Museu 
Júlio de Castilhos, nele localizam-se 
salas de exposições, auditório e Reserva 
Técnica II.

22h - Òséètúrá Africa’nJazz
Suas principais influências musicais 
se originam dos ritmos de matriz 
tradicional iorubá transpostas ao formato 
jazzístico, próximo do chamado Afrobeat. 
Este foi popularizado na África na década 
de 1970 e se trata de uma combinação de 
música tradicional iorubá, jazz, highlife

19h30 - João Maldonado
Tem trajetória de 33 anos como pianista, 
organista, guitarrista, compositor, 
produtor musical e mais de 40 obras 
gravadas. Ex-tecladista do TNT, tocou e 
gravou com diversos músicos e bandas 
de rock, jazz, blues, entre eles: Adriana 
Calcanhoto, Charles Master, Solon 
Fishbone, Fernando Noronha e Acústicos e funk onde cantam vocais em fusão com
& Valvulados. estilos de percussão.

Exposição em cartaz 20/maio:
Casa de Correção_Dizer o Indizível 
- inédita coleção de fotografias do 
acervo que, contextualizada com 
alguns objetos de época, apresenta 
um panorama histórico sobre 
a Casa de Correção, instituição 
pública de re-educação social 
que localizava-se ao lado da 
Usina do Gasômetro.

20h30 - Kula Jazz 23h30 - CCOMA
“Kula” significa uma “barganha 
espiritual”, uma constante troca 
de fé e energia - o quinteto busca 
popularizar esse gênero secular e de 
extrema importância na história do 
desenvolvimento musical popular - o 
jazz e a música instrumental. Foi um dos como percussão, trompete, flugel horn 
destaques do último POA Jazz Festival.

Duo eletrônico formado pelo trompetista 
e produtor Roberto Scopel e pelo 
percussionista e também produtor 
Luciano Balen - tem como matéria-prima 
a música produzida eletronicamente, 
utilizando-se de elementos orgânicos

e acordeon. A dupla tem três álbuns 
lançados, foi vencedora do 24° Prêmio 
da Música Brasileira (2013), na categoria 
Álbum Eletrônico.O Acervo

Possui três vertentes que balizam o 
acervo: modo de vida, relações sociais 
de produção e história política do Rio 
Grande do Sul.

Linhas de Ônibus 
C1 eC3

POA bike 
Av. Loureiro da Silva, 945

Localização: Rua Duque de
Caxias, 1205 / Centro Histórico
(51)32213959
museu juliodecastilhos@
sedactel.rs.gov.br

Linha de Lotação 
Rio Branco 05.1

Av. Desembargador André 
da Rocha, 49 - esquina Av. 
João Pessoa
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Abra já sua conta.
Conheça o Centro de Visitação e Difusão de informações do

SAC: 0800.646.1515
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

(9sâirsitfSOuvidoria: 0800.644.2200
Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068
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