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A Galeria da Pinacoteca reúne articula e produz um volume considerável
de informações relacionadas aos eventos ali programados. Produz, com o
auxílio dos bolsistas, grande parte do material gráfico de divulgação das
ações propostas: exposições, encontros e palestras. A equipe da galeria
é responsável pela criação e pré-produção do material gráfico de apoio e
de divulgação das atividades propostas no  extenso cronograma anual ,
que envolvem o ensino de graduações e pós-graduação, as atividades de
extensão e de pesquisa, assim como eventos externos ao Departamento
de Artes Visuais do  Instituto de Artes da Ufrgs. Funciona como um
laboratório de criação gráfica, possibilitando aos bolsistas a experiência e
o conhecimento da articulação da informação sobre a produção artística e
críticas ali mostradas, assim como a divulgação dos mesmos nos mais
d iversos meios.  A Galer ia  da P inacoteca e  a  Pró- re i tor ia  de
Pós-graduação possibilitaram recursos para que as defesas de Mestrado
e Doutorado contassem com um impresso específico, que recolhe dados
importantes da produção artística defendida em cada mês, e que são
sis temat icamente expedidos aos órgãos of ic ia is  da cul tura e
universidades do país. Esta ação tem possibilitado que a produção
artística decorrentes das pesquisas do Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais do Instituto de Artes seja mais bem conhecida.  Os
resultados já observados pelos retornos oficiais de tais convites, por
exemplo, telegrama recebido do Ministro da Cultura, Ilustríssimo Sr.
Gilberto Gil por ocasião da defesa de doutorado de Beatriz Rauscher: ''As
imagens do Corte''; a  mensagem do Gabinete do Governo do Estado por
ocasião da defesa de mestrado de Clóvis Martins Costa, assim como
inúmeros contatos de particulares  recebidos pelo email da Pinacoteca
que  confirmam a pertinência deste procedimento para a valorização da
produção artística da UFRGS.  -A Galeria assessora igualmente produção
do material gráfico que relativo as  exposições coletivas semestrais dos
projeto de graduação, cujo desenho é realizado pelos próprios formandos
e conta com formatos diferenciados.  -Mensalmente divulgamos o
conjunto de atividades do mês, através de um cartaz, especialmente
criado para esta função,  que é afixado nos ambientes internos, no painel
externo do Instituto de Artes e no Campus Central da Universidade.
-Produzimos um convite eletrônico, seguindo um padrão que contemple o
conjunto de informações básicas circunstanciadas pelas distintas ações
propostas ao público, que é enviado sistematicamente ao extenso
catálogo de endereços de pessoas interessadas em receber as



informações da galeria.  Salientamos ainda que este grande trabalho de
divulgação é feito em sintonia com Setor de Eventos do Instituto de Artes,
para quem repassamos sistematicamente um importante conjunto de
informação que são divulgadas nos demais órgãos de divulgação da
Universidade, Agenda da UFRGS e o clipe de notícias diário que é
divulgado no site da UFRGS, atingindo desta forma  um grande  público.
Um outro importante trabalho de divulgação é realizado na página da
galeria da pinacoteca, alimentada diariamente com fotografias, textos e
informações suplementares, recolhidas e organizadas pelos bolsistas,
constituindo  desta forma um importante acervo para futuras pesquisas:
http://www.ufrgs.br/galeria/


