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ESTA EXPOSIÇÃO NO MARGS 

MOSTRA DE TUDO UM POUCO
t» «r 11 —Museu de Arte expoc^ 

autores desde 18009 .7.-72
o-yio másculo, à la Pi casso.
Já com Pahrion, a moça de 
seda verde parece que vai le
vantar e transpor o espelho,
C^ií. yU« <_ \ tA<V>

Maravilhas. Ao fundo da gale
ria a adolescente, do francês 
Joseph Bail. surge dos idos de 
1862...

ATÉ O DIA 20
Permanecerá aberta ao pú-

do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. nos altos do 
Teatro São Pedro, por mais 
duas semanas, nos turnos da 
manhã, tarde e noite.

Cumprindo a sua intensiva 
programação 72, o MARGS. do 
Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC. lembra aos 
universitários e escolares o in
teresse que pôde ter a presente 
exposição para complementar 
os seus estudos artísticos

Na aquarela de Bemard 
Bouts, 0 Menino Jesus tem um 
gesto de pequeno jornaleiro ao 
estender o braço, independente 
da Virgem. Maria Helena An- 
drés é cosmopolita com o pas
tel “Navios no Porto”. Os tons 
de fogo de chaleira expressam 
no traco de Carlos Scliar o seu 

ror à terra gaúcha. A tela a 
o de Trindade Leal traz utr.

I '

artistas deDesde segunda-feira 
várias épocas e escolas estão figuran
do na exposição que está montada no 
Museu de Arte do Rio Grande do bul, 
iniciativa do Departamento de Assuntos 
Culturais da Secretaria da Educação. 
São todas obras que pertencem ao 
acervo do próprio MARGS, destacan
do-se quadros e esculturas de Fhuro, 
Fahrion, Trindade Leal, Avatar de Mo-

Dex-
MARGS com acervo ganha 

visitas de turistas
raes, Elias, Danúbio Gonçalves 
heimer, Antônio Vargas, Scliar e Joseph 
Bail. «A Moça de Seda Verde» (foto) 
é de Fahrion. Até o dia 20 do corrente 

permanecerá aberta ao público 
a exposição de parte do acer
vo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

Lã estão as obras de Paez 
Vilaró, Trindade Leal, Elias, 
Fuhro e muitos outros.

vs de escolares, isolados ou em 
grupos, acompanhados de pro
fessores. Turistas provenientes 
da Argentina, Uruguai, Chile, 
Estados Unidos e de outros 
paises e Estados brasileiros vem 
visitando constantemente 0 
Museu de Arte do RGS. 0 que 
mostra a continuidade do tra
balho que esta instituição vem 
realizando, principalmente des
de 0 início deste ano.

Esta exposição ficará aberta ao 
público até o dia 20, nos horários cos
tumeiros do MARGS: das 8h30min às 
11 h, das 13h30min às 18h e das 19h30 
min às 22h. O Departamento de As
suntos Culturais da SEC lembra aos 
universitários e aos demais estudantes 
que esta exposição pode servir à com- 
plementação dos seus estudos artísti
cos.

A freqüència dos interessa
dos ao Museu vem aumentan
do consideravelmente, inclusi-

MARGS continua 

mostra cio acervo
Desde a última segunda- 

feira o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul está apresentan
do parte de seu acervo numa 
mostra que reúne obras de: 
Henrique Fuhro, Trindade Leal, 
Avatar de Morais, Jacinto Mo
rais, Elias, Danúbio Gonçalves, 
Léo Dexheimer, Antônio Vargas 
e outros. Para o próximo dia 21 
o MARGS programou uma re
trospectiva de 
que está sendo organizada pela 
Comissão de Artes do Círculo 
Militar.

A equipe do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul enviou 
à direção do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC um 
novo projeto que visa a reorga
nização e ampliação daquele 
órgão. Enquanto isso, as obras 
de autores de parte do acervo 
do MARGS continuam expos
tas ao público, até o próximo 
dia 20, nos altos do Teatro São 
Pedro.

A direção do Museu solicita 
aos estudantes que lá compa
recerem, que façam pequenas 
composições de apreciação so
bre ós trabalhos e artistas vis
tos, para constarem dos arqui
vos da casa.

Aldo Locatelli,
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Exposição de Locatelli ■ U
A Comissão de Arte do Círculo Militar organizou no Museu i 

de Arte do RGS uma sugestiva mostra retrospectiva em torno ' 
de Aldo Lecatelli, o muralista da Itália, que há um quarto de ■. 
século se radicou em nossa província, trazido por iniciativa de 
Pelotas para a decoração muralística de sua Catedral.

O que íoi o labor desse muralista no RGS testemunham as , 
obras muralísticas através de Porto Alegre, Pelotas, Caxias do 
Sul e outros centros, atingindo São Paulo e despertando interesse 
nos EUA para onde terá forjado painéis.

Conhecemos alguns labores no grande alelier do artista, cuia 
obra nao é de cavalete, e sim de grandes proporções. Conhece- i 
mos seus lavores de Pelotas, Caxias do Sul e de tantos centros 
daqui. Vimos seus labores particulares em mostra coletiva de 
Pelotas e a mostra de sua Via Crucis.

Eis aqui uma panorâmica de croquis para nós inéditos e í 
castigados pelo tempo, assim como estudos cm desenho, retratos, 
figuras a óleo e alguns dos mais significativos esboços de seus projetos, 'v -)

' t» Personalidade vigorosa, Aldo Locatelli ensinou e produziu. 
Possuía um artesanato incrível e a formação 'tradicionalista lhe 
marcou muito labor acadêmico. Sua pintura de cavalete não re- • 
vela a autêntica personalidade miguelangelesca desse artista, que 
dizia nao haver escolas, e sim marcos: Miguel Ângelo e Leonardo 
da Vinci. Ele era de espantoso-vigor e virilidade. Sua figura eia 
a de um estivador, mas na verdade era um homem do norte da 
Italia, natural da Lombardia. _Esse filho de Bergamo fez seu ar
tesanato através de Milão, Gênova, Gergamo, Piacenza c outros 1 
centros. Esteve na guerra da África e trocou as armas pelos 
pincéis e se embriagou e se intoxicou com as tintas, como aconte
ceu com Cândido Portinari. Um câncer tenebroso lhe tomou o 
tórax gigante e atingiu-o cérebro e o nosso muralista se foi aos 
47 anos de uma vida pessoal e artística que estava no limiar 
da maturidade.

Artista barroquista na exuberância vital e de composições gi
gantescas no sentido miguelangelesco e não davlnciano, ele era 
.capuz de sobrepujar o acadomlsmo romântico e o verlsmo plástico 
* versátil nao só com os painéis religiosos, mas também com o 
murallsmo social e a pintura regional.

Não é igual a obra desse artista plástico, em evolução cortada 
, pela morte. Se há painéis convencionais, há também pintura aa 
boa.e essa no fundo dp altar da Igreja e a Via Crucis de Sao 
Peiegtino cm Caxias do Sul como no temário gauchesco no 
Palacio Piratini, assim como certos aspectos do painel alegórico 
do Aeroporto -de nossa cidade. ’

Discutia-sfc muito o poderoso artesanato face a uma criati
vidade menor e o maneirismo acadêmico e reprodutivo de muita 
coisa sob itálica e alienígena inspiração.

Na verdade, do que se contempla na auspiciosa retrospectiva 
e que a pintura de cavalete e acadêmica não era o seu destino, 
aberto para o espaço dos murais e parietals, no que o artista ia 
evoluindo, aspirando a composições mais livres, sintéticas e incon- 
formistas. Tudo indicava que um futuro promissor aguardava o 
desdobramento da arte muralística de Aldo Locatelli, numa pro
víncia despojada como. a nossa, apenas aguardando-se a reno
vação das formas num artífice tão potente, cujo labor começava 
r repercutir no Prata, na Paulicéia e até na tão bem dotada 
Norte América de murallsmo nativo e cosmopolita.

Com o simbolismo e significado da VIA CRUCIS. findou o 
itinerário multiformè do magnífico e promissor muralista. cuja 
vida foi tragada pelas tintas mortais, mas imortais perduram, em 
seü ser e na subsistência de sua obra e s-emeadura e artífice 
de obras, algumas de refulgente e vulcânico barroquismo.
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