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Antônio Dias

anos 80, chegando às mais recentes pesquisas 
desenvolvidas pelos artistas durante os anos 90.

A partir da coleção composta por mais 
de 250 obras, a curadoria elaborada por Ana 
Albani de Carvalho propõe um recorte 
constituído por 80 trabalhos, procurando 
ressaltar possíveis diálogos e confrontos 
necessários. Centrada no segmento Arte 
Brasileira, a exposição se apresenta como um 
convite para que o observador atento escape às 
tentações da cronologia e, conjugando olhar e 
reflexão, descubra inusitados cruzamentos e 
questões em aberto.

A Secretaria de Estado, Cultura e o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
cumprindo seu papel de viabilizar o contato de 
segmentos ampliados de público com uma 
produção artística de qualidade, sentem-se 
honrados em promover a mostra da Coleção 
Liba e Rubem Knijnik.

A exposição reúne obras 
pertencentes à coleção iniciada pelo médico 
Rubem Knijnik durante os anos 60, a partir da 
qual podemos visualizar uma série de questões 
centrais para o entendimento da arte 
contemporânea brasileira, entre elas a que 
envolve o campo da tridimensionalidade - o 
objeto, a escultura -, a importância da gravura e 
seus desdobramentos para a investigação de 
novos meios para o trabalho com a imagem, e 
ainda, a pintura passando pelas vertentes 
abstratas dos anos 60, pelo experimentalismo 
dos anos 70, até a recuperação da figura e da 
sensualidade da matéria pictórica ao longo dos

Avatar Morais

ENCONTRO
Ana Carvalho, Elida Tessler e Liba Knijnik 

em diálogo a partir da coleção Liba e 
Rubem Knijnik

DATA: 24 de abril (terça-feira) 
LOCAL: Auditório do MARGS 

HORÁRIO: 18h30min 
Entrada Franca
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