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Adolfo Bittencourt
e-mail: arambare66@yahoo.fr 
Doutor e Mestre pela Universidade Panthéon - Sorbonne (Université Paris I) - France, Mestre pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Bacharel pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Professor Associado da UFRGS, na qual ministra disciplinas na graduação 
de Artes Visuais e em Design Visual. Atua no Programa de Pós-Graduação em Design Cenográfico da 
UFRGS. Coordenador do Núcleo de Escultura Digital da UFRGS. Em relação à sua produção artística, 
realizou diversas exposições e possui obras em acervo em países, tais como, França, Portugal, Brasil 
e Argentina. Responsável por pesquisas interdisciplinares envolvendo áreas do conhecimento como 
Artes Visuais, Computação Gráfica 3D, Paleontologia, Biologia, Fisiologia, Neurofisiologia, Filosofia, 
entre outras. Dentre as pesquisas destaca-se: “O Rio Grande do Sul no Tempo dos Dinossauros”; 
"Corpo Simulado”; "Criação de próteses a partir da utilização do processo de Estereolitografia".

Alberto Semeler
e-mail: semeler@terra.com.br
O pesquisador é vinculado ao Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes UFRGS junto aos 
cursos de Graduação no Bacharelado em Artes Visuais e História da Arte. Atua como professor em 
Laboratórios de Arte e Tecnologia e História da Arte e Tecnologia. Também é professor permanente 
no PPGAV na linha de pesquisa em Poéticas Visuais: Desdobramentos da Imagem. Coordenador 
substituto PPGAV (2018), Coordenador do Laboratórios de Imagem Digital (DAV) do Grupo de 
Pesquisa em Tecnopoéticas, Neuroestética e Cognição (UFRGS/CNPQ). Neste grupo de pesquisa, 
investiga o movimento Cibercontemporâneo, estética e experiência na arte Arte Abjeta, Arte Digital, 
Animação e Arte Interativa Computacional, Neuroarte, Neuroestética, e processos contemporâneos de 
naturalização da estética (fisiologia da percepção estética) interfaces e dispositivos não convencionais 
para interação na arte

Felix Bressan
e-mail: felixbressan@gmail.com 
Possui Bacharelado em Artes Plásticas - Escultura, Mestrado em Artes Visuais, Doutorado em Design 
e é professor de escultura na UFRGS. Participou de várias exposições individuais e coletivas, dentre 
elas algumas edições da Bienal do Mercosul. Integra coleções de arte contemporânea, entre as quais: 
Coleção Gilberto Chateaubriand (MAM/RJ), Coleção Justo Werlang (Porto Alegre/RS), Coleção Jorge 
Gerdau Johanpetter (Porto Alegre/RS), Coleção Liba Knijnik (Porto Alegre/RS), Coleção Kim Esteve 
(São Paulo/SP), Coleção Luiz Calzadilla (Caracas/Venezuela) e a de Vimmy e Leonora Belity (Estados 
Unidos). Entre os acervos públicos, sua obra pode ser vista nas seguintes instituições: Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ), Museu de Arte de Brasília (Brasília/DF), Acervo do 
Itaú Cultural (São Paulo/SP), Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Porto Alegre/
RS), Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Porto Alegre/RS), Museu de Artes Visuais Ruth Schneider 
(Passo Fundo/RS) e o Acervo da RBS, Rede Brasil Sul (Porto Alegre/RS). É detentor de edições do 
“Prêmio Açorianos”, também por sua atuação como cenógrafo.

Tetê Barachini
e-mail: tete.barachini@gmail.com 
Artista plástica, pesquisadora e professora do Instituto de Artes da UFRGS. Atua no Programa de Pós- 
Graduação em Artes Visuais (PPGAVIUFRGS). Como artista plástica e pesquisadora tem participado 
como curadora, organizadora e artista em exposições individuais e coletivas, no Brasil e no Exterior, 
desde de 1987. Doutora em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
(PPGAV I UFRGS). Mestre em Artes com ênfase em Poéticas Visuais pela ECA I USP. Graduação 
em Artes Plásticas Bacharel em Escultura pelo IA I UFRGS. Além da produção poética, tem realizado 
publicações na área de artes e, desde de 2017, é editora da Revista Porto Alegre. Coordena o grupo 
de pesquisa do OM-LAB-UFRGSICNPq e atualmente desenvolve projeto de pesquisa envolvendo 
aproximações poéticas e objetos tridimensionais sensíveis, considerando suas apresentações 
materiais e imateriais e as possíveis interações com o outro (sujeito) e com o espaço urbano.
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Thiago Trindade
e-mail: trindadethiago777 @ gmail.com 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - UFRGS. Graduado em Bacharelado 
em Artes Visuais pelo Instituto de Artes - UFRGS. Integrante do grupo de pesquisa do OM-LAB- 
UFRGSICNPq desde 2015. realizando atividades como pesquisador em paralelo com sua produção 
artística individual focada na produção imagética e objetual.

Site: www.thiagotrindade.com
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10.08.2019 

llh às 14h 29.09.2019
MARGS - GALERIA OSCAR BOEIRA

Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS
Praça da Alfândega, s/n9 - Centro Histórico - Porto Alegre. RS - Brasil 
Terça a domingo, lOh às 19h. Entrada gratuita

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Site: www.margs.rs.gov.br/aamargs
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