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No dia 27 de

MARGSO ACERVO MARGS E A 

BIENAL BRASIL P 4
julho o Museu 

de Arte do Rio 

Grande do Sul 

completa 40 

anos. Veja como

MARGS NA SEMANA DE 
SÃO LUIZ GONZAGA P 2

40 ANOS nasceu aARTE GAÚCHA NOS 

ANOS 70 E 80 P 3

.............................................. '' ■ .

ANTI-SOLOS DE 
GAUDÊNCIO FIDELiS P 3 Divisão da

Secretaria de Educação e Cultura do Estado 

MARGS fr, criado. Confira também o trabalho desenvolvido por

Malagoli, fundador do Museu. Página 2.

-v- e em que contexto o
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JORNAL DA AAMARGS

EDITORIAL SEMANA DE SÃO LUIZ GONZAGA
O MARGS, integrando-se aos festejos alusivos ao 

1 14o aniversário de São Luiz Gonzaga, cedeu 8 obras de seu 
acervo. Os artistas Wilson Cavalcanti, Plínio Bernhardt, 
Danúbio Gonçalves, Armando Almeida, Mário Mattos, 
Evandro Jardim, Carlos Scliare Isabel de Castro participaram 

uma obra cada. O evento aconteceu de 2 a 5 de junho na 
sala Ana Petrona, da Secretaria de Cultura do Município.

nosso jornal. Nesse passeio pela linha do tempo, as 
gráfico, formam um quadro neo-concreto, um

Quarenta anos completa o Museu, doze a AAMARGS, mais de 
curvas ascendentes e descendentes se misturam e formam mais que um

um,

eletrocardiograma em que as linhas são, para os iniciados, veias e artérias pulsantes e cheias de significado.
Em 27 de julho de 1954 o MARGS estava criado. Em 15 de julho de 1982 o estatuto da AAMARGS foi assinado.
E neste último ano o nosso jornal vai tratando de levar aos associados, aos compromissados e aos que se interessam, a 
prova de que a Cultura reage e não se deixa assassinar.
Que nossos leitores, no mês da Copa, no mês do Real, no mês da reinauguração da Reserva Técnica, no mês do renascer 
(que seria do MARGS, que seria de nós, sem esperanças?), sintam que nosso Museu precisa de todos. Necessita de apoio

com

ENCONTROS DO FAZER TÉCNICO
O Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul 

convida todos os interessados para participarem dos 
“Encontros do Fazer Técnico”. São palestras com artistas 
convidados, abordando temas relacionados às diversas técnicas 
de gravura. Em julho, o programa é o seguinte:

• l°/07 - Lauro d’Ávila -
A gravura no mercado de arte
• 02/07- Clóvis Peretti - Gravura digital
• 15/07- O relevo na gravura em madeira
• 29/07- O papel na gravura
Os encontros acontecerão no auditório do 

MARGS, com exceção da palestra de Clóvis Peretti, a ser 
realizada no atelier do artista, na rua Pereira Neto n° 510, 
bairro Tristeza. Informações diretamente no Núcleo de 
Extensão do MARGS ou pelo fone 227-2311 ramal 30.

financeiro, é claro, mas sobretudo da presença física.
Porque o Museu “vigia ”, não permite que o esquecimento se apodere da cidadania.
Quem estiver aqui, conosco, contestando, aplaudindo, presente, estará fazendo parte de um grupo seleto e
imprescindível: o dos Amigos do Museu. Milka Levacov

Presidente da AAMARGS

DE LUTA40 ANOS
Rio Grande do Sul.Em 1953, o governador do Estado Ernesto Dornelles 

convidou o advogado José Mariano de Freitas Beck para ser seu 
Secretário da Educação e Cultura. O convite foi aceito, com 
algumas condições. Uma delas foi a criação da Divisão de Cultura 
na Secretaria de Educação e Cultura, que na época só tratava de 
assuntos educacionais. Em matéria de cultura, havia apenas três 
órgãos: a Biblioteca Pública, o Teatro São Pedro e o Museu Júlio de 
Castilhos.

Para que o MARGS entrasse em funcionamento, o 
reunir as obras de arte que o Estado guardavaplano inicial foi 

espalhadas em outros locais. Não foi fácil, devido à resistência de 
algumas Secretarias em devolver quadros famosos que estavam em 

poder. Algumas obras que estavam no Palácio Piratini foram 
entregues à Divisão. Quando Mariano Beck deixou a Secretaria, o 
acervo do MARGS já contava com mais de cem peças de grande

seu Em julho, o MARGS oferece os seguintes
cursos:
• Desenho da figura humana - Com Plínio 
Bernhardt. Às terças-feiras, das 19h às 22h.

v • Gravuraemmetal-ComWilsonCavalcanti.
C Ur SOS As quartas-feiras, das 13:30h às 18h.

• Pintura em tela - Com Luiza Fontoura. Às

is#valor artístico.Mariano Beck, que foi o primeiro funcionário da 
Secretaria de Educação a chegar a Secretário de Estado, estava 
bastante familiarizado com os assuntos da Secretaria e ganhou plena 
liberdade para exercer o cargo. Nomeou então uma comissão 
formada por intelectuais gaúchos de renome, como o Dr. Moisés 
Vellinho, o Prof. Tasso Corrêa, diretor do Instituto de Belas Artes, 
o Irmão José Otão, Reitor da PUC e o Dr. Dante de Laitano, diretor 
do Museu Júlio de Castilhos, entre outros. Esta comissão elaborou 
ante-projeto para a criação da Divisão, que, com pequenas 
modificações, foi submetido ao crivo de outros intelectuais locais, 
antes de ser enviado à apreciação do Governador.

Na ocasião, foi travada uma verdadeira luta para que o 
projeto de lei fosse aprovado na Assembléia. Primeiro foi preciso 
convencer as bancadas de oposição, principalmente o Partido 
Libertador, o mais relutante. E porque não havia permissão para 
criação dos cargos necessários, somente cargos em comissão.

Finalmente em 29 de janeiro de 1954 foi aprovado o 
projeto, sob lei n°2.345, sendo criada a Divisão de Cultura, com três 
departamentos: Ciências, Letras e Artes. Tal qual a comissão havia 
previsto. O professor Ênio de Freitas e Castro foi indicado para 
diretor.

EMPENHO
A primeira verba concedida pelo Governo do Estado 

para aquisição de obras para o MARGS não dava preferência a 
artistas nacionais ou estrangeiros, mas Malagoli preferiu começar 
pelo Rio Grande do Sul. O primeiro foi Vasco Prado, seguido por 
Weingãrtner, Alice Soares, Fahrion, Brueggemann e outros artistas 
que não eram gaúchos, mas viviam e trabalhavam no Estado: Ângelo 
Guido, Corona, Castaneda. Mesmo os que estavam fora, fazendo 

eira, foram incluídos. Esta verbafoi ampliada graças ao empenho

sextas-feiras, das l4h às 18h.
• Xilogravura - Com Circe Saldanha. Às terças-

feiras, das l4h às 18h.
Informações e inscrições no Núcleo de 

Extensão ou pelo fone 227-2311 ramal 30.

carr
de Malagoli junto a bancos, instituições e empresas.

Outro meio utilizado foi o de instituir Prêmios em 
Salões que ele realizava com a participação de gaúchos. Foi assim que 
adquiriu obras de Scliar, Bianchetti, etc. No seu tempo, não aceitava 
doações, com exceção de duas gravuras deKate Kõllwitz, doadas por

A biblioteca do MARGS recebeu as seguintes 
doações em junho:
• Revista Smithsonian, n°l- vol.25, pelo 
Consulado Americano;
• Catálogo retrospectivo da obra deGerchman, 
pela AAMARGS;
• Ffistória dei Arte (3 volumes) deJoséPijoan 
e os livros de bolso em inglês Utrillo, Goya,

Rubens, Renoir e Gauguin. Pela professora Olga Geidy.
Com um vasto acervo de livros especializados 

em artes visuais, a biblioteca do MARGS fica aberta de terças a 
sábados, das lOh às 17h.

BibliotecaJoão Fahrion.
Para o fundador do MARGS, o fato do Museu ter 

começado no foyer do Teatro São Pedro trouxe vantagens e 
desvantagens. Ele tornou o ambiente ideal para uma sala de 
exposições: rebaixou o teto, pois o pé direito alto provocava 
desperdício de luz, embutiu lâmpadas, dirigidas para as paredes 
claras, conseguindo uma iluminação perfeita, através de técnica que

Para o Departamento de Ciências foi escolhido o padre 
jesuíta Balduíno Rambo, cientista de renome internacional, sem 
vinculações políticas. Pela Diretoria de Letras respondeu Sarmento 
Barata, apesar das divergências quanto à sua indicação. Para a 
Diretoria de Artes foi convidado o professor Ângelo Guido, que 
recusou

adquiriu nos EUA. PwyXo, Obras recentes de Adolfo Bittencourt e Flávio 
Gonçalves ocupam o saguão do MARGS de 
12 de julho a 7 de agosto.

“No sentido técnico o local não foi ideal. Mas no
sentido de possibilidade de acesso ao grande público, o local foi de 
grande valia. Era um público que apreciava teatro, ópera, concertos, 
porém alheio às artes plásticas. Eu lutei para mudar isso. Com uma *
série de palestras e trazendo artistas de renome lá fora, e apoiando 
os de renome aqui dentro, esta burguesia despreparada para as artes 
plásticas começou a se habituar. Para os bons artistas da época, o 
mercado de arte começou a melhorar. Os artistas que expunham no 
Museu colocavam seus quadros à venda”, declarou.

por motivos de saúde. Assim foi indicado o professor Ado 
Malagoli, grande pintor, restaurador, com larga experiência em 
museologia, fundador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

A Diretoria de Ciências era composta pelo Instituto de 
Estudos Científicos e Filosóficos, o Instituto deTradição e Folclore,

e o Museu Fiistórico

•• •

No dia 31 de julho às 17h, será realizado 
concerto especial comemorativo aos 40 anos 
do MARGS. Participação da Orquestra, 
Solistas e Coral.
O programa será divulgado posteriormente. 
Na Pinacoteca, com entrada franca.

c<G->

integrado ao Museu Júlio de Castilhos 
Farroupilha. A Diretoria de Letras ficou com o Instituto Estadual do 
Livro, a Biblioteca Pública - que já existia e foi integrada - e a 
Biblioteca Pública I nfantil. J á os'órgãos iniciais da Divisão de Artes 

^ eram o Teatro São Pedro, a Discoteca Pública e o Museu de Arte do

no museu
Fonte: Matérias contidas nos Boletins informativos n°s 19 e 28, de 
autoria da jornalista Teniza Spinelli.

AAMARGS, através de suas... que a
monitoras, atenderam em suas visitas guiadas 

MARGS a mais de 230 escolas, num total'^"‘Amigos na Europa no
de mais de 6.600 estudantes, durante o ano de 

1993? Se não sabia, agora sabe! É fazendo que se cresce!

EXPEDIENTE Presidente Milka Levacov Vice-Presidente EvanicePauletti 
Conselho Editorial Ernani Behs • Luís Alberto Buchholz • Luís Garcez • 
Naira Vasconcellos • Paulo Gomes Jornalista Responsável Vera Regina 
Reis Pinto RG 6.843/29 Edição Vera Regina Reis Pinto Redação Rosa Inês 
Westphalen • Vera Regina Reis Pinto Colaboradores Rosa Inês Westphalen 
• Paulo Gomes Diagramação e Editoração Eletrônica Ana Cláudia 
Gruszynski Fotolito Proletra • Impressão Zero Hora Distribuição Gratuita 
Tiragem 3 mil exemplares Cartas para AAMARGS Praça da Alfândega, s/ 
n 90010-150 Porto Alegre RS • Fone (051)227-2311 • Todas as pessoas 
envolvidas na publicação deste jornal são colaboradores voluntários, não 
fazendo jus a.nenhuma remuneração. A responsabilidade dos artigos é 
exclusiva de seus autores.

A AAMARGS está promovendo uma viagem à Europa com saída em 27/9pela Varig, JE, 
ipanhante da AAMARGS desde Porto Alegre. São 28 dias, incluindo cafe da manhã em 

todo o percurso, 9 refeições, hotel, ônibus de luxo e guias europeus. Visitas à Espanha, França, jf-J 
Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Áustria, Itália e Portugal.

Convidamos os interessados para assistira um vídeo sobre a viagem com esclarecimentos 
dos organizadores, no dia 12/07 (terça-feira) às 16h na sala de video do MARGS. Informações Qgjf fg 

AAMARGS (fone 227-2311 ramal 20) ou na Portu-Brás Turismo (fone 227-2068). W *

com acom

•'t i-V •o
Ox
3 na
2 Ü I



\

1
JORNAL DA AAMARGS V

ANTI-SOLOS DE GAUDENCIO FIDELIS
1Gaudêncio Fidelis está dos expoentes da arte feita 

Rio Grande do Sul e tem uma forte 

influência dos mestres Carlos Fajardo 

e Iole de Freitas no seu trabalho. Foi 

diretor do Instituto Estadual de Artes 

Visuais do Rio Grande do Sul e do 

Museu de Arte Contemporânea do 

Estado, membro do Conselho 

Consultivo do MARGS, além de ter 

exercido outras atividades na área. 

Suas obras estão espalhadas por 

diversos acervos institucionais, 

no Museu de Arte Contemporânea 

do Paraná, na Fundação Nacional 

de Arte (RJ), no Museu de Am 

Contemporânea do Rio ( h mee do 

Sul e Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul, além deoutros. Esta exposição 

pode ser vista até 24 dc julho, de 

terças a domingos, das 1 Oh às 19h.

um-5 no
expondo seus desenhos e esculturas 

recentes, executadas nos últimos dois
£
C\

-S !Ianos, na Sala Pedro Weingàrtner do

MARGS. A exposição, intitulada J
1

“Anti-solos”, é composta por 4

esculturas de ferro tubular pintado, c

1de pequenas dimensões, com sistemas ^

de encaixes e dobras e por desenhos 

em pastel oleoso sobre papel.

Em pequeno porte, as 

esculturas foram produzidas para 

serem dispostas rentes ao chão, com 

ênfase às direções espaciais. 

Constituindo-se em formas 

estruturalmente abertas em todos os 

sentidos, o resultado é que estas 

imprimem uma idéia de 

continuidade das partes do espaço. É 

como se cada trabalho fosse parte de

como

um todo e constituísse uma obra só. 

Tal resultado é ocasionado a partir 

do efeito virtual das linhas que 

determinam estas direções. Os

desenhos enfatizam estas mesmas

questões exclusivamente sobre a 

perspectiva do plano.

O artista destaca-se como

ARTE GAÜCHA 

ANOS 70 E 80
LITOGRAFIA NO 

RIO GRANDE DO SUL
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre, 
obras do seu acervo

no dia 27 de julho, mostra de 
representativas das principais tendências no Estado nos 

anos /O e 80. Com curadoria de José Luís do Amaral, esta exposição tem 
como proposta favorecer a análise e debate sobre as artes plásticas desta fase.

O MARGS abre, no dia 21 de julho, a exposição Litografia no Rio Grande 
do Sul, dentro do Projeto Atualidade. A curadoria é de Danúbio Gonçalves, 

que expõe juntamente com seus ex-alunos, os trabalhos produzidos 
Estado nos últimos dois anos.Danúbio participou do Clube de Gravura de 

Bagé e sob sua 
orientação, a técnica de 

litografia veio ganhando 
importância no ensino.
Atualmente o artista dá 

aulas no Atelier Livre da 
Prefeitura.

Participam da mostra 21 
artistas, como Martha 

Loguércio, Maria 
Tomazelli, Hélio Fróes,

Clara Pechanski, Wilson 
Cavalcanti, Anico 

Herskovitz, Miriam 
Tolpolar, Glaé Macalós, 
etc. Em cartaz até 28 de 

agosto, na Galeria I.

no

As obras, em 
número de trinta,

'Desenho 1", Mário Rõhnelt, 
Desenho!grafite e tinta acrílica, 1981. Subiu na Construção como se Fosse Sólido, Anico Herskovits,

apresentam-se em 
diversas técnicas, 
assinadas por 
Britto Velho, 
Pasquetti, Baril, 
Ana Alegria, Mário 
Rõhnelt, Milton 
Kurtz, Karin 
Lambrecht, entre 
outros. Esta 
exposição pode ser 
vista até 25 de 
setembro nas 
Pinacotecas, dentro 
do Projeto Acervo 
Vivo.
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O ACERVO DO MARGS E A BIENAL BRASIL
\ São dois os eventos que evidenciam o acervo do 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
quarenta anos da instituição e a 
Século XX, da Fundação Bienal de São Paulo, ora em Porto 
Alegre. Estes dois acontecimentos oportunizaram a reforma 
da Reserva Técnica do Museu, trabalho levado a cabo através 
do Núcleo de Acervo e Exposições e do N úcleo de Arquitetura, 
que possibilitara agora a confecção, se não de um catálogo, ao 
menos de um

de 50, 60 e 70 através de seus principais movimentos. Fazia 
partedesta mostra, obras de Portinari, Di Cavalcanti, Barsotti, 
Del Santo, Zaluar, Piza, Guersoni, Grassmann, Abramo, 
Stockinger, Mabe, Iberê, T. Ianelli, Ostrower, Letycia, 
Odriozolla, Leirner, Avatar, Guerchman, Tozzi, Pons, 
Câmara, Samico, Regina Silveira, Vera Chaves, Leal, Glauco 
Pinto de Moraes, entre outros.

Este debruçar-se sobre a coleção do Museu, teve 
continuidade através de exposições como “A Pintura 
Início da República”, “Abstracionismo no Acervo do 
MARGS e O Positivismo de Pedro Weingártner”, que 
propunham um exercício de crítica, além de outras de 
pesquisa histórica. Estas exposições não criavam situações 

moldes norte-americanos dos exposition maker- conforme 
declarou Lorenzo Mammi em “Quinze minutos de fama

da coleção (na gestão de Evelyn Berg Ioschpe foi iniciado 
trabalho de análise formal pela Dra. Icléia Cattani, infelizmente 
inconcluso).

umno momento: os
exposição Bienal Brasil

PÉROLAS

Se incluirmos no rol de artistas anteriormente 
citados os nomes de Carlos Osvald, Lucílio de Albuquerque, 
Bonadei, Guignard, Segall, Goeldi, Katz, Darei, Fukushima, 
Douchez, Bonomi, Jardim, Iole de Freitas, Lótus Lobo, 
Senise, Grinspum, Lambrecht, Schwanke e Tunga, todos 
com obras posteriormente incorporadas ao acervo, teremos a 
medida da importância da coleção.

Propositalmente usei como parâmetro para 
avaliação do acervo do MARGS a lista de nomes selecionados 

pelos curadores na Bienal Brasil, mesmo ciente das

guia de obras. Além disto, a solicitação de 
empréstimo de obras da coleção para integrar a Bienal Brasil, 
nos levou a reavaliar as possibilidades do acervo sob a guarda 
do MARGS.

no

O estudo do acervo do maior museu do Estado, 
reserva surpresas agradáveis a quem se debruçar sobre suas 
duas mil e oitenta e sete peças. Por um preconceito instalado 
na mentalidade de nossa comunidade artística, o 
acervo do MARGS é considerado, se não 
insuficiente, ao menos incompleto. Masqualq 
acervo acumulado sem critérios rígidos jamais 
poderia ser completo, e o nosso não foge à regra.

Seu início, sob a orientação rígida e 
competente do pintor e professor Ado Malagoli 
não

nos
no

críticas que a mostra recebeu da comunidade 
especializada paulista. Parece-nos que a exclusão 
de artistas como Danúbio Gonçalves, Vasco Prado, 
Léo Fuhro, Maria Tomaselli, Heitor dos Prazeres, 
entre tantos outros - ficando

uer

apenas aqui na
representatitidade do MARGS - 
injustificada, mas isto são coisas de curadorias. A 
análise do acervo do MARGS à luz desta

nos parececontinuidade. Cresceuteve
desmesuradamente ao longo dos 
acumulando obras

anos,
sem qualquer critério para 

formar uma coleção coerente. Malagoli pr 
alcançar aquilo que, no seu entender e na medida 
das oportunidades, seria um bom acervo de arte 
brasileira (sem

mega
mostra, a maior de arte brasileira até aq ui produzida, 
nos dá a magnitude da coleção que o Estado 
possui, com condições de mostrar a produção 
brasileira dos últimos cem anos, com falhas, é 
necessário reconhecer, mas com pertinência e 
representatividade de tendências. Isso nos faz 
privilegiados colecionadores, não levando 
consideração as coleções Berta-Locatelli da 
Prefeitura Municipal e do MAC-RS que também 
emprestaram obras para a Bienal Brasil, além da 
Pinacoteca Barão de Santo ângelo, do Instituto de 
Artes da UFRGS. A união destas coleções 
institucionais renderíam uma mega mostra de arte 
brasileiia, não falando das coleções particulares, 
algumas excepcionalmente ricas em nosso Estado, 

a Knijnik, de arte brasileira contemporânea. 
Estas considerações nos levam 

inevitavelmente ao pensamento da necessidade de

ocurou

/
mencionar a coleção de 

estrangeira, por não se compatibilizar 
assunto desta reflexão).

arte
com o

em
EXPOSIÇÕES

Por ocasião do 38° aniversário do 
em 1992, organizamos a exposição 

Núcleo Básico do Acervo”, que limitada 
espaço temporal (1954 a 1957), buscava entender 
quais as linhas mestrasdo pensamento construtivo 
do acervo por Ado Malagoli. A orientação princi
pal era de formar um acervo de arte brasileira, ......
ênfase na arte produzida no Rio Grande do Sul. A Mãe Morta, de Lasar Segai Obra do Acervo do MARGS cedida para a Bienal Brasil 
coleção de brasileiros iniciava com obras do século 
XIX - H. Bernardelli, Visconti, Alexandrino, Timóteo da 
Costa, Cavalleiro, etc. Avançava pela produção pós 22 - Di 
Cavalcanti, Édson Motta, Portinari, Rossi Osir, etc. Nesta 
curadoria de pesquisa histórica acontecia um grande segmento 
da produção rio-grandense, que incluía Scliar, Iberê, Malagoli,
Glauco Rodrigues, Fahrion, etc.

Em 92 mesmo, fomos convidados a integrar os 
festejos de inauguração do Museu de Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul. Para a ocasião foi executada a mostra 
“Artistas Brasileiros no Acervo do MARGS: Décadas de 
Consolidação ’, um panorama de arte brasileira das décadas

MARGS
a um

como
com

uma mostra permanente da coleção do MARGS, 
o que está sendo pensado a nível de um macro-projeto, do 
qual teremos ainda este ano um segmento-resumo instalado 
na Galeria I, além da já citada necessidade de

espaço tridimensional” para Folha de São Paulo em 15/05/ 
94 - mas tiveram o mérito de tornar visíveis as inúmeras 
possibilidades da coleção do Museu.

Em curso na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
a crítica e historiadora de arte Aracy Amaral esclarecia 
participantes que a maioria dos acervos mundiais de arte 
tinham uma média de 10% de seu total 
serem expostos, ficando a grande maioria eternamente nas 

técnicas, por não terem importância. Acredito q 
coleção do MARGS não esteja muito distante desta realidade. 
Para uma real avaliação, precisaríamos de um estudo acurado

um .catálogo
geral de obras. Mas isto é trabalho. Fica a satisfação de saber 
que nossas coleções possibilitaram a reavaliação do trabalho 
de João Fahrion, considerado a segunda maior “descoberta” 
desta Bienal. Só isto justificaria, neste momento, a existência 
dos nossos acervos.

aos

condições deem

reservas uea

Paulo Gomes
Assessor cultural do MARGS

CALENDÁRIO MARGS JULHO/94 CALENDÁRIO MARGS AGOSTO/94
oSegue Homenagem a Xico Stockinger • Saguão . Até 10/07.

Segue A gravura e suas técnicas • Galeria I. Até 16/07.

Segue Gravuras e desenhos de Iberê Camargo • Pinacotecas. Até 24/07. 

Segue Gaudêncio Fidelis • Sala Pedro Weingártner. Até 24/07.

Segue Vasco Prado: desenhos e gravuras • Salas Negras. Até 31/07. 

Segue Figuração e abstração • Pequena Galeria . Até 31/07.

ISegt Segue Adolfo Bittencourt & Flávio Gonçalves • Saguão . Até 07/08.

Segue Litografia no RS • Galeria I. Até 28/08.

Segue RS-Gerações 70 e 80 • Pinacotecas.

Abre A Tridimensionalidade no Projeto Arte-Educação • Pequena Galeria.

Abre Astrid Lindsetneyer no Projeto Nossos Artistas • Salas Negras.

Abre Frantz no Projeto Museu Aberto • Sala Pedro Weingártner.

Abre Mauro Fuke & Lia Menna Barreto no Projeto Presença»Saguão . Até 28/08.

Música no Museu • Pinacoteca, 17h. /

Abre Frantz & Teti no Projeto Presença • Saguão.

O novo horário de visitação do MARGS, 
é das lOh às 19h.

s
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2íer
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S
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4Qui
Caravana cultural a Erechim. 9íer
Abre Adolfo Bittencourt & Flávio Gonçalves no Projeto Presença • Saguão. 28Dom

30Ter
•'í m Abre Litografia no RS no Projeto Atualidade • Galeria I.o
Ox m Abre RS-Gerações 70 e 80 no Projeto Acervo Vivo • Salas Neg 

Música no Museu • Pinacoteca, 17h.
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