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A Mostra do Redescobrimento é o mais 

amplo painel já criado sobre a arte brasileira. 
Ordenado em módulos temáticos, entende a 

cultura do país como uma conjunção de múltiplas 

vozes e influências . O percurso inicia-se na pré- 

história, passa pelas artes dos povos indígenas e 

pela Carta de Caminha, e chega até a 

contemporaneidade, incluindo a arte barroca, as 

heranças das culturas negra e popular e até a arte 

de internos de hospitais psiquiátricos. Após o 

enorme sucesso em São Paulo, ela passa a itinerar 

pelo país, levando alguns dos módulos de maior 
impacto até um público que não teve 

oportunidade de apreciá-la na vastidão de sua 

versão original. Desta forma, mais brasileiros vão 

poder conhecer o mosaico de manifestações 

artísticas que revelam os intrincados caminhos 

pelos quais a cultura vai se fazendo e refazendo, se
descobrindo e redescobrindo.

Boa visita aos muito mais de quinhentos
anos de história da cultura brasileira!
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A Mostra do Redescobrimento, originalmente 
apresentada em São Paulo, em 2000, no Parque 
Ibirapuera, continua sua viagem buscando o público de 
outras capitais brasileiras. Vista até agora por quase três 
milhões de pessoas, já passou por Brasília, Rio de 
Janeiro, São Luiz do Maranhão, Recife, Salvador, sem 
contar as exposições no exterior.

Em Porto Alegre, o segmento Carta de Pero Vaz 
de Caminha, apresenta-nos uma oportunidade ímpar de 
conhecer, de perto, um documento fundamental de 
nossa História, que daqui volta para o Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, onde foi descoberto em 1773. A 
Carta vem acompanhada de 22 releituras 
encomendadas a artistas brasileiros e portugueses. 
Cada um, à sua maneira, interpreta o texto do 
colonizador que deixou, com minúcias, suas impressões 
sobre a luz, os ruídos e "as gentes" de uma terra ainda 
sem nome para o europeu.

Com essa mostra, a Secretaria de Estado da 
Cultura, através do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli e da parceria com a Brasil Connects, dá 
curso à sua política cultural de resgate de nossa História 
sempre sob o ponto de vista reflexivo e crítico. O 
MARGS sente-se orgulhoso em proporcionar mais essa 
experiência para seu público, apostando que ficará para 
sempre na história cultural do Rio Grande do Sul.

A Mostra do Redescobrimento, originalmente 
apresentada em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, 
continua sua viagem para acolher o público de outras 
capitais brasileiras.

Vista até agora por quase 3 milhões de pessoas, já 
passou por Brasília, Rio de laneiro, São Luís do Maranhão, 
Recife e Salvador, sem contar as exposições que 
aconteceram fora do Brasil, em Lisboa, Santiago do Chile e 
Buenos Aires. Desembarca agora no Rio Grande do Sul, no 
Museu de Arte de Porto Alegre, com a exposição Carta de 
Caminha.

Devido aos seus inesgotáveis conteúdos e à sua 
riqueza cultural, a Mostra ultrapassa qualquer espaço à ele 
consagrado e adquire dimensão política nunca vista, em 
benefício da construção de uma imagem do país 
praticamente impossível de ser contestada em sua 
positividade.

Desde sua inauguração, em abril do ano passado, 
a Mostra procurou rastrear a alteridade dos formadores 
artísticos de nossa civilização e respeitar as diferenças de 
cada contribuinte cultural.

Através dessas singularidades, processa-se a 
maior colaboração do Brasil à era da globalização, qual 
seja, a transculturação, que permite a convergência de 
povos e etnias afastados um dos outros, antecipando a 
realização dos anseios de harmonia deste milênio.

A BrasilConnects orgulha-se em poder levar à 
Porto Alegre uma parte desse magnífico panorama das 
artes visuais brasileira.

1
Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS
EdemarCid Ferreira 

Presidente da BrasilConnects Patrocínio:
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Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli é o 

principal museu de arte do Estado. Seu acervo reúne mais de 
duas mil obras de artistas nacionais e internacionais. O MARGS 
foi fundado em 1954 pelo artista paulista e professor Ado 
Malagoli. Ocupou diversos espaços em Porto Alegre, entre eles o 
foyer do Theatro São Pedro e, somente em 1978, instalou-se 
definitivamente no prédio histórico da Praça da Alfândega, 
antiga Delegacia Fiscal.

A primeira exposição do MARGS foi no ano da primeira 
Feira do Livro de Porto Alegre, em 1955. O patrono do Museu, 
Ado Malagoli, dirigiu a entidade até 1959, investindo na 
programação para consolidar-se como uma referência no 
sistema artístico loca).

Num rápido olhar pelas atividades realizadas na década 
de 60, é possível perceber a preocupação em organizar e exibir o 
acervo da casa. Os anos 70 chegam com novo endereço para o 
MARGS. O Theatro da Praça da Matriz é interditado em 1973 e o 
Museu passa a ocupar provisoriamente, dois andares no prédio 
da avenida Salgado Filho. Na década de 80, o Museu ganha 
visibilidade nacional. Realiza o II Encontro Nacional de Artistas 
Plásticos, edita os livros sobre Iberê Camargo, Vasco Prado e 
Francisco Stockinger, e promove o polêmico Salão Caminhos do 
Desenho Brasileiro, com grande repercussão na imprensa do 
país.

A carta do escrivão da 
esquadra comandada 
por Pedro Álvares Cabral, 
Pero Vaz de Caminha, é 
considerada a certidão 
de nascimento do Brasil. 
Foi escrita entre 22 de 
Abril e Io de maio de 
1500, semana em a frota 
esteve ancorada diante 
do Monte Pascoal.
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Primeira página da Carta de 
Pero Vaz de Caminha

Dirigida ao Rei de Portugal, D. Manuel I, reporta o 
encontro do índio com o europeu, em um porto seguro do 
litoral sul-americano, que parece ter todos os contornos de um 
éden não violado.

A Carta de Caminhada foi envolvida em inúmeras 
peripécias, até ser revelada: ficou guardada em Lisboa, no 
arquivo da Torre do Tombo, até 1817, quando foi divulgada pelo 
padre Manuel Aires do Casal, que a publicou no Rio de laneiro.

Atualmente, o MARGS mantém intercâmbios com 
museus internacionais e nacionais, divulgando seu acervo 
também em mostras itinerantes pelo interior do Estado. 
Privilegia a exposição de grandes coleções, de reconhecido valor 
histórico e cultural, além de individuais de artistas consagrados.

Depois disso, a carta-narrativa, traduzida nas 
principais línguas do Ocidente, foi editada cerca de uma 
centena de vezes.

Patrocínio:

DANA
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)osé Roberto Aguilar
Carta atemporal (20001
Técnica mista, 262 x 500 cm

A Carta exerceu grande influência no imaginário Costa Pinheiro
A Carta (1998/1999)

brasileiro depois de sua divulgação. Os homens americanos, Óleo sobre tela, 100 x 150 cm

na sua inocência tropical, são descritos com detalhes : ” Os
corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que
não pode mais ser", diz Caminha,

O documento é motivo de orgulho para os
brasileiros, pois, provavelmente, país nenhum no mundo
possui uma certidão de descobrimento que contém dia, mês,

até as horas em que a região foi avistada: " A hora deano e
véspera, houvemos vista de

Á v
terra!”.

*

exposição rAo lado Carta,L mos

reprodução de obras de portugueses e onze 
criar

ze artist;
imporânpdj, convidados abrasileiros, todos coi

interpretações picturais sobre o texto inaugural.
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Patrocínio:

Bradesco Guilherme Wisnik
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Apoio InstitucionalNORMAS DE VISITAÇÃO
Não é permitido fumar ou portar 
alimentos no interior da exposição. 
Não é permitido tocar nas obras. Não 
é permitido fotografar ou filmar 
sem prévia autorização. Para 
segurança de todos os ambientes 
internos e externos são controlados 
por câmeras de vídeo.

LEI DE 
INCENTIVO 
A CULTURA

MINISTÉRIO 
DA CULTURA

22 de agosto a 23 de Setembro

Visitação: terça a domingo, das lOh às 19h

Horários: Terça a Domingo, das 10h às 19h

Escolas: Terça a Domingo, das 10h às 19h

Informações: Telefone (51) 3227-2311



MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI

Praça da Alfândega, S/N° 
Centro - Porto Alegre - RS 

CEP 90010-150 - TEL (051 (3227.2311 
Fax: (051)3221.2646

e-mail: museu.margs@terra.com.br 
www.margs.org.br

mailto:museu.margs@terra.com.br
http://www.margs.org.br

