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Gravura de Dehret
O final de ano significa pausa para a maioria das 

galerias e museus, mas o Museu de Artes do RGS, taz 
exceção à regra e não fecha suas portas- Afinal, 
sempre existem pessoas com disponibilidade, 
querendo ver aquilo de bom que temos ppr aqui 
setor de Artes, e o papel de um museu é jastamente 
esse: prestar serviço sempre. O MARGS organizou 

mostra bastante interessante, onde o destaque 
fica com gravuras de Debret.

Estão expostas 14 das 140 gravuras que o Museu 
possui, e que mostram, entre outras coisas, retratos 
de D. Pedro I, da Arquiduquesa Leopoldina, de D. 
João VI, da Rainha Carlota Joaquina, cenas de Corte 
e de rua no Rio de Janeiro, incluindo também al
gumas, sobre o Rio Grande do Sul. Os trabalhos de 
Jean Baptiste Debret são um verdadeiro 
documentário sobre a vida brasileira durante o século 
XIX, não só das cidades como do interior, da vida
rural. . , . , ..

Também podem ser vistas na galeria do Museu, 
gravuras de artistas modernos: são 27 trabalhos da 
autoria de nomes conhecidos das artes plasticas do 
país, como Marcelo Grassmann (nove gravuras). 
Conceição Piló, Hansen-Bahia, Yara Tupinamba e 
Goeldi. A gravura gaúcha está representada por qu- » 
tro nomes que alcançaram projeção nacional: cinco 
lineogravuras de Glênio Bianchetti - da década de 50, 
duas gravuras de Scliar^ de 1955; tres gravuras de 
Danúbio Gonçalves, de 1963/64 e uma xilogravura 
de Xico Stockinger. A exposição reúne um conjunto 
muito bom de trabalhos, permitindo que se conheça 
fases anteriores de artistas como Glênio e Danúbio - 
cuias exposições neste ano foram momentos impor
tantes no cenário das artes plásticas. O Museu fectia

mas está aberto

no

uma

aos sábados e domingos, .
diariamente, de manhã até às 22hs e a mostra devera 
permanecer lá - altos do Teatro São Pedro - até o dia 
7 de janeiro.

Gravura de Bianchetti


