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CERVO DO MARGS MaRGS envia
POSTO EM PELOTAS

De hoje até o próximo dia 17 o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul estará expondo 20 qua
dros de seu acervo, na cidade de Pelotas. Esta 
iniciativa do Departamento de Assuntas Cultu
rais da SEC inicia a programação do segundo se
mestre, dentro das comemorações da Semana de 
Pelot-js. Antonieta Barone. diretora do DAC. e 
Armando Almeida, responsável pelo aceno, via
jaram para aquela cidade para assistirem à mon
tagem da exposição.

A mostra do MARGS em Pelotas está cons
tituída pelas seguintes obras: “Paisagem II”, 
Oscar Boeira; “Entardecer", Ângelo Guido; “Vi
da de Fazenda", de Benito Castaneda; “O Meni
no e o Papagaio", de Cândido Portinari; “Pa
rati”, de Frank Schaeffer; “Frevo”, de Heitor 
dos Prazeres; “Interior”, de Edson Mota; “Natu
reza Morta”, de Gadtão Hofstatter; “Natureza 
Morta”, de Alice Soares; “Natureza Morta”, de 
Aldo Bonadei; “Menina em Cor de Rosa”, de 
(Jaterina Barojtelli; “Garoto”, de Alice Brueg- 
gtnann; “O Homem do Gato Preto”, de Aldo Ma- 
lagoli; “Moça”, de Oscar Pereira da Silva; “Com
posição com Figuras”, de Joel Amaral; “Oléo I”, 
de Alice Brueggmann; “Equilibristas”, de Zorá- 
via Bettiol; “Composição em Bege”, de Manabu 
Mabo; “Vermelho IHI”, de Enio Lippmann e “Car- 
rotéis em Fundo Azul”, de Iberê Camargo.

pecjueno acervo 

a Pelotas
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul encerra .seu pri
meiro semestre de atividades 
e reenceta o trabalho do se
gundo, com uma mostra de 
vinte peças de seu acervo, or
ganizada pela equipe do 
MAjRGS, com apresentação de 
seu diretor, jornalista Antônio 
Hohlfeldt, e levada à cidade 
de Pelotas, por solicitação da 
Prefeitura Municipal daquela 
cidade, sob os cuidados do pro
fessor A raiando Almeida, do 
próprio MARGS.

A mostra, que tem o patro
cínio do Departamento de As
suntos Culturais da SEC, íoi 
ontem inaugurada na Princesa 
do Sul, estando presente ao 
ato, entre outras, a diretora do 
DAC gaúcho, professora Anto- 
nietta Barone. A promoção 
acha-se incluída nas festivida
des da programação de mais 
uma Semana de Pelotas, atual
mente em desenvolvimento.

iC ■r-l -ViNOTAS 1

9 Continuando as suas atividades desde ano, o MARGS 
está expondo parte do seu acervo. Entre as obras 

expostas encontram-se os trabalhos de Hçnrique Fuhro, 
Trindade Leal, Avatar de Moraes, Elias e Antonio Vargas. 0 
último, um rapaz de apenas 19 anos, teve sua individual no 
MARGS encerrada na semana passada e já participa desta 
mostra.

• Parte das obras do MARGS foram a Pelotas, para serem 
expostas durante as comemorações da "Semana de 

Pelotas". Até o dia-Tf de julho, obras de Oscar Boeira, 
Angela Guido, Cândido Portinari, Heitor dos Prazeres, Alice 
Soares, Zoravia Bettiol, Manabu Mabe, Enio Lippmann e 
Iberê Camargo, entre outros, poderão ser vistas naquela 
cidade.
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. Dfi OBRAS ENVIADAS PARA A EXPOSIÇÃO EM PELOTAS

1. PAISAGEM II

autor- —
técnica -— 
dimensoe3 - 
data- -

— Oscar Boeira
— pintura (óleo s/tela)
— 116 x 66
— 1918

OSCAR BOEIRA. pintor gaúcho, nasc. em Porto Alegre em 1383. 
Paisagista de grande sensibilidade. Faleceu em 1943.
Poi discípulo de Rodolfo Amoedo e fíliseu ^isconti.

m

2. ENTARDECER

autor -—- 
técnica — 
dimensfes 
data- - -

Ângelo Guido 
pintura (oleo s/tela) 
90 x 70 
1947

íTSíSfiSS™ ££££,

to de Belas Artes, Faleceu em 1969.

3# VIDA DE FAZENDA
autor - - - - -
TÉCNICA - - - -
dimensões - -
data -—- - - -

- Benito Castaneda
- pintura (óleo s/tela)
- 67 x 57
- 1945

BENITO CASTAHSDA nasc. na Espanha e naturalizou-se brasilei- 
Oscola Ind. de Artes e Qfiro«Estudou na B ^ .

para o Estado, residindo na fronteira, e
de em P«Alegre,
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0 MENINO DO PAPAGAIO

autor - -
tecnicg — 
dimensões 
data- - -

4.
Oandido Portinari 
pintura (óleo s/tela) 
78 x 90 
1934

CÂNDIDO PORTINARI nasc. era 1903, em S•Paulo, próx. a cidade de 
Brodósqui. Freqüentou a Escola Nacional de Belas Artes. Visitou 
a Europa como Prêmio de Viagem, sendo influenciado por Modiglia- 
ni e Picasso. Em 19§4, Iniciou para o edifício da ONU os painéis 
”A Guerra e a,Paz”. Nos museus de Paris, Nova Iorque, na ONU, em 
toda a parte é possívçl admirar-se um Portinari, com todas as 
suas luas, com seus pes enormes.

5. PARATI

autor — - 
tecnio# - 
dimensões 
data ——

— Frank Schaeffer
— pintura (óleo s/tela)
— 100 x 68
— 1958

FRANK SCHAEFFER nasc. em B.Horizonte, em 1917. Vive no Rioxd@ 
Janeiro desde os des anos de idade. Fez viagem de estudos a 
Áustria, em 1930-39, estudando gravura com Steiner e pintura 
com Sznes. Esteve na França, a convite, onde estudou com tóger 
e^Lhote, Õami e Ducos de la Iíaille. Participou de diversos sa
lões oficiais no país e no estrangeiro.

6. FREVO

autor — 
tecnicQ - 
dimensões 
data -—-

— Heitor dos Prazeres
— pintura (óleo s/tela)
— 46<-x 38
-  não registrado

HEITOR DOS HiAZERES nasc. em 1898 na Cidade Nova. Começou a pin
tar depois dos 40#anos, quando era conhecido como compositor mu
sicar de largos méritos. E considerado um dos mais importantes 
primitivos da moderna pintura brasileira, Morreu na Guanabara, 
em 1966.

7. INTERIOR

autor — 
técnica - 
dimensões 
data- -

Edson Motta 
pintura (óleo s/tela)
75 x 95 
nao registrada

EDSON MOTTA nasc. em 1910, em Juiz de i1 ora. Foi discípulo de 
Chambelland, Manoel Santiago e Cesar Tuatti. Atualmente ©pro
fessor de pintura no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

ocupa a Cadeira de Técnica de Pintura na E.N. de Belas Artes.e
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8. HATUHEZA MORTA
autor -——— Gastão üofstetter 
tocaicg — — pintura (oleo s/pintura)
dimensão3  - 75
data —*——- 1953

x 85

GASTAO HOFSSKTTER, pintor autodidata* nasc. era Porto Aieg 
em 1917* Possui trabalhos em exposição nas pinacotecas do 
MABJS, na Biblioteca acionai do Hio de Janeiro, dos Bancos 
da Província do IBS e Agrícola Mercantil. Participou d© di
versos salões regionais e nacionais.

9. íMUHBZA MORSA

autor- - - - ALICE SOARES
tócniOQ- - - pintura (óleo s/tola)
dimensões - - 04 x 73
data- - - — 1934

ALICO SOARES nasceu em Uruguaiana, em 1917. Diplomou-se no 
Instituto de B.Artes de P.Ale^re, em 1947. az vm curso om 
Buenos Aires eon o mestre Homcio Juarez om 1932, o no Rio 
do Janeiro estudou com o francãe André Lhote. Concorreu e 
foi premiada em diversos salões do país.

10. KÁfÜRâZA MORTA

autor- - - - Aldo 3ono$ei
teoniof ——- pintura (oleo s/tela)
dimensões  ---- nao especificadas
data —

ALDO BOHABEI nas o. em S.Paulo em 1906. Fez curso em S. Paulo 
com Pedro Alexandrino e Amadeu Bcavone. Cursou^ em Plorença^ 
com Felipe üarane, de 1930 a 1932. Diversos prêmios ern salões 
regionais e nacionais.

nao consta

JOUDDDQCCSX MUIM KM CÔR ROSA

— Caterina Baratelli 
— pintura (óleo a/tela)

02 x 75
—— nao consta

CAT «RI'A BAR VTKLLI nasceu cm Bolonha» Itália, istudou com o 
pintor Hotaagnolli* Vivo no Rio de Janeiro. A presente tela 
foi premiada com a tedalha de iTata no 14- Salao Paulista 
de Belas .Artes §m 1948.

11.

autor - 
tecnic§ 
dimensões
data
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12* GAROTO

Alice Brueggemann 
pintura (óleo s/tela)

autor - 
técnica
dimensões -—- 60 x 70 
data 1955

ALICS BRUEGGEMANN nasceu em 1917* Fez o curso no Instituto de B. 
Artes de Porto Alegre e aperfeiçoamento com o prof. Ado Malagoli. 
Participou de diversos salões regionais e nacionais, sendo premia
da em diversos.

13. 0 HOMEM DO GATO PRETO

autor -
técnica - 
dimensões 
data -—-

Ado Malagoli 
pintura (óleo s/tela)
71 x 82 
1954

ADO MALAGOLI nasceu em Araraquara (SP), ern 1908. Estudou no 
Liceu de Artes e Ofícios daquela cidade, tendo-se especiali
zado em artes decorativas. Transferiu-se depois para o Rio 
onde, em 1928, iniciou^seu curso na Escola Nacional de Belas 
Artes. Participou de vários salões nacionais e estrangeiros, 
participando como membro de juris e comissões artísticas. 
Possui quadros em galerias e coleções europeias. Expos no 
Riverside Museum^de Nova Iorque durante a Feira Mundial. Poi 
diretor da Divisão de Cultura da SEC e do Museu de .Arte,,ten
do sido mais tarde eleito membro da Comissão de Artes Plásti
cas da UNESCO.

14. MOÇA

Oscar Pereira da Silva 
pintura (óleo s/tela)
63 x 47,5 
nao consta

OSCAR PEREIRA DA SILVA nasceu em S.Pidélis (ER) em 1867. Es
tudou com Zeferino da Costa na Academia de Belas Artes. Em 
1887 conquistou o prêmio de Viagem à^Europa. Em Paris, estu
dou com Gerome e Bonnat. Dedicou-se a pintura histórica e 
figurativa. Faleceu em S.Paulo em 1940.

autor -
técnicg - 
dimensões 
data - -

13. COMPOSIÇÃO COM FIGURAS

autor —- 
técnic§ - 
dimensões 
data - -

JOEL AMARAL nasceu em Livramento (RS) em 1918. Fixou resi
dência em P. Alegre em 1949. Tomou parte na Exposição de Gra
vadores Gaúchos realizada em Nova Iorque e outras cidades 
americanas, bem como em Washington, com^a presença do presi
dente João Goulart, em visita aquele pa'is.

Joel Amaral 
pintura (óleo s/tela) 
45 x 53 
nao consta
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ÓLEO I

autor -— 
técnica - 
dimensões - 
data-

16.

——— Alio© Bruçggemann 
——- pintura (oleo s/tela) 

61 x 81
- 1960

V. dados sobre a artista ao item 12.

EQUILI3RI3IAS17.
autor —-—— Zorávia Bettiol 
técnica -—-— xilogravura (cores) 
dimensões -—- 66 x 95 
data ———- 1967

ZOfíÃVIA 3BTTI0L nasceu em P.Alegre em 1935. Dipfcomou-se pela 
Escola de Artes da UHGS etj 1955. Estudou gravura o dçsenho no 
atelier de Vasco Prado. Ja participou de salões em varias par
tes do mundo, inclusive na Europa. Diversos prêmios conquista
dos. Seus trabalhos se encontrara em coleções brasileiras, ar
gentinas, uruguaias, norte-americanas e em diversos países do 
Velho Mundo.

■*

COMPOSIÇÃO m BBIGE

autor ------------ Manabu Mabe
técnica — 
diraensçes 
data-------

18.

- oleo s/tela
- 100 x 75 
1960

IAHABU MA BS nasceu no Japão, ©m 1924. Chegou ao Brasil com on
ze anos, radicando em Uns (9P). Obteve em 1957 a cidadania 
brasileira. Como "pintor de domingo", figurativo, expôs pela 
primeira vez cora o grupo Guanabara .Desde então a carreira do 
ãrtigta é uma expressiva seqüencia de êxitos. Bolsa de estudos 
e Prêmio Braun na primeira Bienal de Paris, em 1959. Em 1960, 
obteve o 18 prêmio na V Bienal de 3.Paulo e. em 1960 ainda, 
o Prêmio Fiat na Bienal de Veneza, tendo então seu nome se pro
jetado nos meioo artísticos da Europa. Participou a partir daí 
de inurasros salões de fama internacional, onde obteve inúmeros 
prêmios.

»

VSHMEIHO III19.
autor --------- Enio Lipptpann
técnica ——— pintura (oleo 
dimensões ——- 92 x 67 
data nao consta

a/tela)

Eimo XXPPBfAM nasceu em Rio Pardo (RS) em 1934. Iniciou seus 
estudos em desenho e pintura em Petropolis (RJ). Em 1952 re
gressou a Pm Alegre, concluindo seus estudos na Escola de Ar
tes da UHGS. Estudou pintura com Ibere Camargo e litografia 
egra larcelo Grassraann. Expôs e obteve prêmios em diversos sa
lões regionais e nacionais.
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20. CARHEIÊIS EM FUNDO AZUL
autor ----
técnica - 
dimensões
data ------

IBERÊ CAMARGO nasceu em Restinga Seca (RS). Conquistou o pr^emio 
de viagem ao estrangeiro no Salão Nacional de Belas Artes em 1947* 
Tem realizado mostras individuais no Brasil e no exterior, parti
cipando igualmente de diversas exposições de arte brasileira 
estrangeiro* Na Europa, estudou com Chirico e Lhote (pintura), 
Petrucôi (gravura), Acchile (afresco) e Rosa (materiais de pintu
ra). Possui obras em museus nacionais e sstrangeiros, como Ô Mu
seu de Arte Moderna de Nova Iorque, Walker Art Center, Museu da 
Bahia, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de S.Paulo, 
Museu Nacional do Rio de Janeiro e outros.

- Ibere Camargo
- pintura (óleo s/tela)
- 100 x 61
- 1960

no

*

*
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