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EDITORIAL O MARGS oferece em junho, os seguintes 
cursos:
• Aquarela e Pastel seco - Com Carlos 
Wladimirsky. Às quartas e quintas, das 19h às

w 21:30h. De 15 a 30/06.
ITT SOS * Desenho da figura humana - Com Plínio 

Bernhardt. Às terças-feiras, das 19h às 22h.
• Gravura em metal - Com Wilson Cavalcanti.

...E tudo continua. A “nova "gestão tem de nova apenas a 
ordem dos nomes

mm
inscritos numa ata. Houve só urna chapa, a 

daqueles que estão obstinados em enfrentar todas as

dificuldades, evitar tropeços, acumular experiências. E em

continuar sendo os “amigos do peito "do MARGS, não deixar 
que falsas idéias em

Às quartas-feiras, das 13:30h às 18h.
relação aos museus o transformem 

obrigação cultural tediosa. Queremos um “Museu-fc
• Pintura em tela - Com Luiza Fontoura. Àsnuma

sextas-feiras, das I4h às 18h.orum em
vez de um "Museu-templo ”. Para isso tentaremos, via jornal 
da AAMARGS - que nos põe em contato com os associados e

• Xilogravura - Com Circe Saldanha. Às terças-
feiras, das I4h às 18h.

Informações e inscrições no Núcleo de 
Hxtensão ou pelo fone 227-2311 ramal 30.0 MARGS está aceitando 
propostas para novos cursos. Os artistas c/ou professores interessados 
podem obter maiores detalhes no mesmo núcleo.

com o público em geral - seguir um 
Um círculo, repetindo acertos? Uma linha helicoidal, 
mantendo a mesma filosofia, mas sempre em pia 
ascensional? Ou seguiremos a trajetória de umaflexa 
reta em busca do fim do milênio?

Projetar o futuro é sempre temer ou desejar”, como diz 
Herbert de Souza, visto que “nada é fixo para aquele que 
alternadamentepensa e sonha ”, de acordo com Bachelard e o 
Museu é "um lugar vivo em que se inventam sonhos” 
(Daniêle Giraudy). Neste primeiro mês, estamos de 
prontidão. Se a história não se repete, ao menos conduz à 
reflexão. Ajudem-nos, leitores, a pensarmos quais as 
circunstâncias a que deveremos nos adaptar, quais os 
preconceitos que deveremos combater. Como chegar

caminho. Qual a direção?

no

, uma
A Arteloja oferece inúmeras opções para 
compras e presentes, em obras de arte, souve- 
nirs, esculturas, gravuras, camisetas, etc. Possui 
também uma linha de gravuras emolduradas, 

com preços e forma de pagamento especiais. Aberta de terças a 
domingos, das lOh às 19h.

/

A biblioteca do MARGS recebeu as seguintes 
doações, em maio:
• Clássicos da Pintura Moderna Brasileira, 
com texto de Wilson Coutinho, pela Livraria 
Kosmos Editora;
• Pory Lazzarotto - catálogo do Museu 

Biblioteca. Metropolitano de Curitiba, pela Fundação
Cultural de Curitiba;
• Cadernos de História da Pintura no Brasil (2 

volumes): a)do conceituai à arte contemporânea, b)anos 60:a volta 
à figura. Pelo Instituto Cultural Itaú.

Dejaneiro a maio, foi realizada uma reformulação da Reserva Técnica 
do MaRGS, que passou a contar com novo redimensionamento do seu 
espaço e novos equipamentos para a guarda de obras.

Milka Levacov
Presidente da AAMARGS

MARGS homenagem PRESTANDO
CONTAS

• Revistas Smithsonian, Diálogo n° 3 - vol.22 
e n° 4 - vol.26, doadas pelo Consulado Americano e não pela 
AAMARGS, como publicado anteriormente.

Especializada em artes visuais, a biblioteca do 
MARGS abre de terças a sábados, das 1 Oh às 17h.

A Câmara Municipal de
40 ANOS P°rto Alegre fará uma sessão

solene em homenagem ao 
40.o aniversário do MARGS. O evento será no dia 
28 de junho, às 18h. Na ocasião será entregue a 
Xico Stockinger, o título Cidadão de Porto Alegre, 
proposto pelo vereador Wilton Araújo.

Com o final da gestão de Luís Alberto Buchholz e a posse 
no dia 10 de maio de Milka Levacov, a quem carinhosamente 
chamamos de Beba, aqui apresentamos uma pequena prestação de 
contas, mais para salientarmos os benefícios da gestão passada.

Dentre outras realizações, a AAMARGS forneceu 
sustentação financeira para os serviços de manutenção e conservação 
do prédio, com obras civis, elétricas e hidráulicas. A reserva técnica 
foi reformada, além dos torreões 2 e 4, possibilitando o uso destes 
em cursos, laboratório de restauro e eventos. Demoliu-se o 
reservatório inferior e partiu-se para a construção de um novo 
sistema de abastecimento de água. T ransferiu-se de lugar o auditório 
e se criou a Sala Ado Malagoli; a Direção e corpo administrativo 
passaram do 2o piso para o térreo. Sem contar com a manutenção 
dos aparelhos de ar condicionado e reforma da biblioteca, com 
aquisição de estantes o núcleo. E redistribuição dos painéis na 
Pinacoteca, possibilitando a liberação de sacadas e janelas.

Importantes aquisições foram feitas, incluindo um CD 
Player múltiplo, permitindo a sonorização da Pinacoteca; um 
aparelho de videocassete, para equipar a sala de vídeo; um 
computador, levando à informatização de todos os serviços da 
Associação e Arteloja; além de uma central telefônica tipo PABX, 
com capacidade para 8 troncos e 32 ramais, amenizando um dos 
problemas mais graves do Museu: o de comunicação.

Para as exposições, a AAMARGS colaborou de forma 
efetiva, providenciando a aquisição de material de montagem, 
molduras e vidros. No tocante ao acervo, foi colocada em prática a 
primeira edição do Projeto Aquisição, que consistiu na compra por 
parte da Associação, de obras de 13 artistas sul-riograndenses, 
doadas ao Museu.

Promoveu-se 24 concertos com a Orquestra Somúsica, que 
nesta gestão firmou convênio com o MARGS, e aproximadamente 
dez espetáculos. Providenciou-se assinaturas de jornais locais para 
taxação e pesquisa. Além da criação de um veículo de comunicação 
- o jornal da AAMARGS - com periodicidade mensal.

A Arteloja - espaço para os artistas divulgarem e negociarem 
seus rabalhos - foi ampliada, com novo lay-out e teve seus serviços 
terceirizados. Além da implantação do CofFee Cantata, uma opção 
de lazer nas dependências do Museu.

Pendentes, ficaram os projeto- de reforma da Galeria 2 e a 
segunda edição do Projeto Aquisição. Ambos serão executados na 
nova gestão. Se daí, alguma crítica surgir, o melhor é que venha em 

'( > > ' 1 Mrmâ de Aigdsfãò„'para que algo possasérVndhorádo. Sorte à nova 
equipe, para que possa fazer o melhor.' ( ' | ;

A Sociedade de Músicae Orquestrade Câmara 
(Somúsica) realiza um concerto no dia 26 de 
junho, na Pinacoteca, às 17h. O programa 
serádivulgado posteriormente. Entrada franca.

Amigos na Europa uma caravana cultural 
para o Alto Uruguai, dando apoio ao curso de 
Conservação e Restauração de Bens Culturais, 

-1^*1 promovido pela Biblioteca Pública. O passeio
CâfâVflílâ Cultural Provav*âmente sa‘ra na segunda quinzena de

junho e deverá abranger as localidades de 
Erechim, Quatro Irmãos e Erebango. Na ocasião, será abordada a 
diversidade de etnias da região, além de outros aspectos culturais. 
Informações e cadastramento no fone 227-2311 ramal 30 ou 
diretamente no Núcleo de Extensão.

O MARGS realiza

_ A AAMARGS está promovendo uma
viagem ao Velho Continente, de 27109 a 

r 24/10. O passeio inclui passagem Varig 
desde Porto Alegre, acompanhante da AAMARGS, café 
da manhã em todo o percurso, 9 refeições, hospedagem, 
ônibus de luxo com ar condicionado/ calefação, 
com guia espanhol e traslados. São 26 
dias visitando Espanha, França, '3®
Inglaterra, Bélgica, Alemanha,
Áustria, Itália e Portugal. Você está ficft 
convidado a assistir um vídeo sobre a m dg 
viagem, no dia 09/06 (quinta- M. 
feira), das l4:30h às 17h, no 
MARGS. Na ocasião, os Jp JPsT

organizadores prestarão todas Jf 
as informações necessárias.
Maiores detalhes na 
AAMARGS pelo fone 227- 
2311 ramal 20 (com Béu 
Evanice) e na Portu-Bras Turismo pelo fone 227-2068 
(com Rya ou Conceição).

Pwjctc, 

................

Mara Alvares Pasquetti e Carlos Wladimirsky 
mostram seus trabalhos, no saguão do 
MARGS, até 26 de junho. Mara exibe “uma 
peça de tear”, pintura a óleo sobre tela tecida 

e lã, e Wladimirsky apresenta duas pinturas da série “O Pescador de 
Ilusões”. O Projeto Presença volta em julho, com as obras de Adolfo 
Bittencourt e Flávio Gonçalves.

X

A AAMARGS promove um curso, na segunda
• MnWITnQEÇ • Çuú^^áejunho, destinado aos quedesejam
• MUNI I UnCO # ser monitores de visitas guiadas no MARGS.
• •••••••• Em cinco aulas, serão abordados a história do

Museu, do prédio, os problemas relacionados 
às visitas guiadas, entre outros temas. O curso é grátis e aberto ao 
público. Inscrições no Núcleo de Extensão ou pelo fone 227-2311 
ramal 30.

ou

/
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O Coffee Cantata oferece agora serviço espe
cial de almoço, com pratos variados durante a 
semana, das llh às I4h. Como novidade 
também, apresenta consomes com torradas 
para os dias frios de inverno. Além dos já 
conhecidos cafés e dois tipos de chocolate. 

'Aberto de terças a sábados das 1 Oh às 20h e domingos e feriados das 
14h às 20h.t i: ' i )

h
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ABRINDO CAMINHOS
A primeira caravana, descontada 

nossa ancestralidade, foi rodada nas telas 
dos cinemas - série de carroções 
imigrantes indo para a conquista do oeste 
norte-americano. Mas os dicionaristas 
esclarecem que “caravana” é palavra de 
origem árabe e designa travessia do deserto 
por peregrinos, mercadores ou viajantes.

Nos anos 70/80,

A estruturação das Caravanas está 
fundamentada no MARGS, dentro do 
seu corpo funcional, apoiadapela Diretoria 
e Assessorias. A organização é feita pela 
Assessoria para Projetos, através do 
arquiteto e professor Eduardo Martinez e 

coordenação do arquiteto Régis 
Alberto Thalheimer, 
fundamentação encontram o apoio dos 
Núcleos de Comunicação, Extensão, 
Administrativo e demais núcleos e 
funcionários para a consecução de suas 
finalidades.

artistas gráficos, gerada na Caravana ante
rior - Região de Imigração Italiana - 
salão do Grande Hotel. Em termos de 
visitação, a instituição que despontou pela 
riqueza do acervo foi a da Fundação 
Frederico Scheffel, em Hamburgo Velho.

registro.

A SEDAC fornece a infra-estrutura 
necessária. A Associação dos Amigos do 
Museu, órgão que dá apoio e estímulo às 
Caravanas, é também o depositário das 
finanças que serão repassadas às despesas 
da viagem; e que do total arrecadado, 
descontadas aquelas, distribui o montante 
para a manutenção da entidade e 
realimentação das próximas Caravanas.

no
com

sob

PRODUZINDO CARAVANASque nesta
pessoas e 

entidades se reuniam, percorrendo o Rio 
Grande do Sul e encontrando

Para que o evento se realize, 
atingindo seus propósitos, a produção de 
cada um destes eventos é feita através da 
composição de diversos fatores. Há sempre 
a preferência, para a determinação dos 
lugares a serem 
solicitam a presença da Caravana e pelo 
qual é desencadeada uma série de tratati 
que devem incluir, além das atrações 
oferecidas, o apoio da comunidade, 
sentido de abrigar o grupo, fazendo da 
ocasião um acontecimento especial para 
os visitantes e para os anfitriões. Assim, 
por exemplo, aconteceu em São Lourenço 
do Sul, quando a Caravana somou-se à 
Programação Oficial da Semana de São 
Lourenço, fazendo sua abertura. Todavia, 
lugares de alto interesse são apreciados 
indapendente da iniciativa local.

Por outro lado, uma localidade- 
objetivo pode gerar um roteiro com pontos 
intermediários. Mas, 
das situações, a segunda etapa do p 
consiste em fazer uma viagem precursora, 
para explicar nossos objetivos e fazer 
projeto preliminar, detectar os 
estudar uma agenda.

remanescentes genuínos do nosso passado 
histórico, tendo por efeito criar uma 
consciência preservacionista sobre es
tes testemunhos, extendendo-os à

FELIZ ANIVERSÁRIO

Partindo dessa base, são aglutinadas 
ao evento, pessoas representativas, em áreas

No transcurso do seu primeiro 
aniversário, as Caravanas Culturais dovisitados, àqueles que

MARGS já percorreram Bento Gonçalves, 
Garibaldi, Galópolis, Camaquã, Pelotas, 
São Leopoldo, Hamburgo Velho, N 
Petrópolis, Ivoti, Morro Reuter, Dois 
Irmãos, os Morros de Porto Alegre, Estrela, 
Lageado, Teutônia, Antônio Prado, 
Colônia de São Pedro, Erechim, Erebango, 
Quatro Irmãos, São Miguel Arcanjo, São 
João, São Lourenço Mártir, São Francisco 
de Paula e São Lourenço do Sul, 
totalizando doze saídas.

Em função do apoio que o MARGS 
dará ao Curso de Restauro da Biblioteca 
Pública, proporcionado pelas Caravanas 
Culturais, o Curso Itinerante prestigiará 
o evento ao fim de cada um dos dois 
módulos. A primeira estará indo para 
Bento Gonçalves. No mês de julho, visa 
Estância Histórica e Pelotas, com possível 
extensão para Rio Grande e São José do 
Norte. Entrementes, em junho está 
alinhavada a visita ao Alto Uruguai, edição 
em abordagem renovada e ampliada, tendo 
em vista a multiplicidade étnica 
consequente resultado cultural. Após o 
mês de julho, a programação segue ao 
Vale do Rio Jacuí, às Missões, à Campanha, 
ao Centro, à Fronteira Sudeste, 
extendendo-se até a Colônia de 
Sacramento. Há a intenção de, junto ao 
Núcleo de Acervo e Exposições, atingir a 
Bienal Internacional de Arte em São Paulo, 
no segundo semestre.

Os valores ascendem ou declinam, 
em conformidade com o grau de 
conscientização. Trabalho assim, como o 
das Caravanas Culturais, cria situações 
para a transformação. A despeito das 
condições e da singeleza aparente, tesouros 
são encontrados. Procuramos desvendar 
as riquezas deste Estado, por amor à auto- 
estima. Por homenagem a Ado Malagoli e 
sob certeza do sempre Mário Quintana é 
que encerramos nossos propósitos num 
hino de passarinho: “O amor à arte eà J 
beleza é o segredo de não envelhecer”. §

ivas

ova
no

qualquer umaem
rocesso

um
recursos e

Na terceira etapa, após a análise 
dos dados, é iniciada a montagem dos 
programas, através de tratativas por 
telefone e correspondência, por reservas 
de veículo e hospedagem e, quando da 
certeza, e deflagrada a divulgação do evento '< 
através do Núcleo de Comunicação, 
agendando entrevistas

e seu

comunidade. Era o início das Caravanas 
Culturais.

de conhecimento específico, transmitindo 
ensinamentos, abrangendo 

público - os palestrantes ou consultores - 
artistas plásticos, historiadores de 
arquitetura ou urbanismo, ambientalistas, 
geólogos, restauradores, arqueólogos, 
especialistas em turismo, designers, dentre 
outros. Estes, normalmente, provém de 
Instituições, Escolas Superiores e 
Associações.

seus este
No MARGS, elas nasceram em 

93, do encontro entre a idéia originalmente 
desenvolvida nas décadas anteriores

arte, nos programas 
locais. Este núcleo acompanha o evento, 
fazendo registros escritos e fotográficos, e 
convidando profissionais da imprensa para 
fazer a cobertura. E sistematicamente a

e a
proposta de extender a comunidade do 
Museu à do Estado, objetivando 
uma

gerar
política perene de intercâmbio da 

produção cultural, através da divulgação 
das atividades desta Entidade e das outras Rádio da Universidade apresenta a edição 

dos registros feitos pela jornalista C 
Ferreira. Excelentes reportagens já fo 
publicadas fazendo, 
registro e divulgação.

Na última etapa, o Núcleo de 
Extensão, que organiza 
alunos,atende os interessados na Caravana 
Cultural informando detalhes, tais como 
roteiro, atividades e custos, efetivando a 
inscrição ou cadastrando, listando as

armenque compõem a Secretaria Estadual da 
Cultura. É estimulando a produção 
artística, promovendo a preservação das 
obras de arte, bens móveis e arquitetônicos 
- tudo dentro dos conceitos modernos de 
museologia - que se faz a interação 
imprescindível.

A Caravana, em sua composição - 
organização, palestrantes e inscritos - forma 

corpo agente, impassivo, trazendo 
informações e transmitindo novas idéias. 
Cada componente, por sua individuação, 
enriquece o movimento, gerando 
legítimo caráter de Curso Itin

As artes plásticas, objetivo primor
dial desta Casa, tem, especialmente sido 
atendidas, através da ida destes produtores 
junto ao grupo caravaneiro, levando suas 
mensagens, fazendo registros e visitando 
nas localidades pessoas e instituições que 
expõem ou produzem arte. E dentro do 
espírito da preservação das obras de 
o MARGS recebeu do acervo municipal 
de Pelotas,telas para serem recuperadas 
pela restauradora Leila Sudbrack, 
proferiu no Museu da Baronesa 
palestra sobre conservação, de,acervos 
particulares. Lá foi exibida a produção de

ram
ao mesmo tempo,

cursos e inscreve

arte,

um
pessoas para eventos futuros. O público 
participa, também, através de sugestões 

Os cartazes de

que
uma de novos roteiros, 

divulgação já estão concebidos, montados 
e copiados, servindo também

z
=oum

Régis Alberto Thalheimer ^
Arquiteto (LAB 576) W

erante.
como

í
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OPINIÃO

MISSÃO CUMPRIDA
() MARGS, além dc conservar obras de artee promover sua 

exibição, atuou desde o seu início também como instância de 
formação e de promoção da consciência artística no Rio Grande do 
Sul, transformando-se logo no centro dos acontecimentos no setor 
das artes plásticas; tradição que hoje tenta manter, não sem encontrar 
dificuldades e incomprccnsões de toda ordem. Administrar um 
complexo cultural como este, onde se faz essencial o incentivo à 
criatividade e a manutenção do clima de vibração e calor humano 
em que a arte se desenvolve, exige bem mais do que a organização 
de um comando burocrático, pede a pluralidade c a descentralização 
de uma administração democrática, cordial e extremamente 
inventiva. Caso contrário, negando sua tradição, transforma-se a 
Instituição em monumento inerte que não chama a comunidade 
artística e pouco diz para o público em geral.

h por isso que cm quase todos os museus do mundo vamos 
encontrar não só um corpo administrativo, que atua de forma 
descen t ral i zada e ori en tado pelos pareceres dos técn icos e especial is tas 
em várias áreas, pertencentes ao quadro do museu, mas também 
todo um voluntariado que costuma agregar-se nas associações de 
am igos. E não se trata apenas de buscar fundos, conseguir patrocínios, 
resolver o problema do caixa, que é a grande questão que se vem 
colocando à cultura cm época de recessão mundial. Mais do que 
isso, cabe particularmente às associações de amigos estabelecer com 
a comunidade laços mais humanos e menos técnicos.

A Associação dos Amigos do MARGS cada vez mais vem- 
se constituindo num desses elos com a comunidade e num centro 
de promoção de relações cooperativas que propiciam o 
desenvolvimento de um verdadeiro centro cultural. Para isso, 
contribuiu de maneira decisiva o trabalho desenvolvido nos últimos 
dois anos pelo Presidente eleito para a gestão que se encerrou neste 
maio.

Charge de Xico Stockinger 
criada para exposição do 
grupo Vila Nova, em 89.

TRIBUTO A XICO STOCKINGER
O grupo Vila Nova presta homenagem ao seu amigo e professor Xico Stockinger como reconhecimento 

à generosidade do artista, que lhe deu espaço e condições para desenvolver seu gosto pela escultura. E mostra 
seu trabalho, juntamente com Stockinger, de 26 de junho a 10 de julho no sagüão do MARGS.

Xico adquiriu em 1980, no bairro Vila Nova, um terreno para instalar sua fundição e trabalhar 
pedras. Sabendo da necessidade do grupo de um espaço para criar, abriu

Hoje, quase todos os seus integrantes têm atelier próprio, mas continuam esporadicamente, a 
trabalhar na Vila Nova. Reuniram-se assim Henrique Radomsky, Irineu Garcia, Nikon Maia, Waldomiro 
Motta, Eloísa Tregnano, Hélio Santos, Ben-Hur e Damé, para agradecer 
mestre.

com
portas e seu coração.suas

Luís Alberto Buchholz, à frente da AAMARGS, conseguiu 
neste período impor-se como figura sempre presente em todos os 
acontecimentos do Museu com uma atuação que ajudou a cobrir 
lacunas, aparar arestas e resolver problemas os mais diversos. Como 
todo bom administrador que não se limita às regras e regulamentos, 
esteve sempre aberto a todos os apelos e atuou em várias frentes de 
trabalho, resolvendo toda espécie de questões que lhe passaram a ser 
trazidas, não só pelos associados da AAMARGS, mas pelas mais 
distintas instâncias técnicas e administrativas do Museu. E, ainda 
que extrapolando as atribuições originais da Associação de Amigos, 
cujo papel, por mais importante que seja, não inclui a tarefa de 
administrar o Museu, soube colaborar interferindo sutilmente 
quando solicitado.Conseguiu verbas e patrocínios que se fizeram 
essenciais para manter desde reformas no prédio, como a tão 
necessária recuperação da Reserva Técnica,,.até aÁrealização de 
eventos como a mostra Arte Sul 93, certamenre a«e mais amplo

sua linguagem o carinho doem

INTERCÂMBIO TRAZ BATTAGLINI AO MARGS
O paulista Arnaldo Battaglini expõe seus trabalhos em gravura em metal, objetos em madeira e arames 

moldados, na Sala Pedro Weingãrtner. Esta exposição integra-se ao intercâmbio entre artistas brasileiros e 
ingleses, promovido pelo London Print Workshop, com apoio do British Council e participação da 
Secretaria Municipal de Cultura e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Este artista de 41 anos estudou em Londres e desenvolve atividades artísticas em São Paulo, onde
reside. Vem de experiências em artes visuais, que talvez tenham definido seu caminho. Sobre sua obra, 
Marcos de Lontra Costa, diretor do Museu de Arte do Rio de Janeiro, declarou: é na gravura que o artista
vê a síntese de sua ação:as pequenas formas, linha e plano, harmonizam-se nos silenciosos espaços de sua obra. 
Arnaldo trabalha tendo por meta a simplicidade e a clareza, a essência de sua arte evidencia 
em unir a tradição objetiva da modernidade com

alcance organizada pelo MARGS no atual quadriênio. Entretanto, 
mais do que isso, ele soube sintetizar em sua atuação a dedicação e 
a forte motivação humana que caracterizam a disposição com que 
trabalham tantos associados da AAMARGS e tantos funcionários 
do quadro do MARGS. Isso fez com que sua presença se firmasse 
como a de um incentivador das relações de amizade e de integração 
en tre os que se envolvem com as tarefas cotidianas do M useu de Arte 
do Rio Grande do Sul.

sua disposição
aspectos da fantasia, da criação e de objetividade”. 

Battaglini está entre os brasileiros que seguem no início de j unho para a Inglaterra, a fim de produzirem 
obras no London Print Workshop e realizarem exposições e palestras. Os outros são os paulistas Cláudio 
Mubarak e Laurita Salles, a paranaense Bernadete Parrek e a gaúcha Regina Ohlweiler. Os trabalhos que 
serão lá apresentados pelo artista, podem ser conferidos nesta mostra do MARGS.

José Luiz do Amaral
Professor e Crítico de Arte, é fundador e Ex-diretor do 

IEA VI e atualmente exerce as funções de Coordenador de Acervo e
Exposições do MARGS

CALENDÁRIO MARGS JUNHO/94 CALENDÁRIO MARGS JULHO/94
ISexlQua Segue Gravuras e desenhos de Iberê Camargo do acervo do MARGS* Pinacotecas. Até 03/07. 

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

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

Segue Figuração e abstração • Pequena Galeria. Até 03/07.

Segue Homenagem a Xico Stockinger • Saguão. Até 10/07.

Segue Mara Alvares Pasquetti & Wladimirsky no 1 .ojeto Presença • Saguão. Até 26/06. 

Segue Gravuras e desenhos de Iberê Camargo do acervo do MARGS • Pinacotecas. 

Segue A gravura e suas técnicas • Galeria 1.

Segue Arnaldo Bataglini • Sala Pedro Weingãrtner. Até 26/06.

Segue Figuração e abstração • Pequena Galeria.

Segue Helena Maya d’Ávila • Salas Negras. Até 05/06.

8
I 4Seg Lançamento livro sobre Iberê Camargo • Pinacotecas..a

5Ter9Qui Abre mostra Lirismo e crítica social no Projeto Arte Educação • Pequena Galeria.Abre Vasco Prado: desenhos e gravuras no Projeto Acervo Vivo • Salas Negras. 2
'S 12Ter 

21Qui 

28Qui 

31 Dom

26Dom

28Ter

Abre Adolfo Bittencourt & Flávio Gonçalves no Projeto Presença • Saguão.Música no Museu • Pinacoteca, 17h.
•'jo Abre Litografia no RS no Projeto Atualidade* Galeria I.Abre Homenagem a Xico Stockinger • Saguão. 1Ox

Abre individual Frantz • Sala Pedro Weingãrtner.Z O novo horário de visitação do MARGS, 
é das lOh às 19h. Música no Museu • Pinacoteca, 17h.4 -
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