
ACERVO DO MARGS
DOAÇÕES E AQUISIÇÕES: I97J4. 

do MARGS

MARGS _ DAC/SEC

MARGS (Salg. Fs)

35 obras

17 12 7h 09 OJ / 75;

Inauguração: 17 fe dezembro 197k as 20.30 H.

Esta mostra integra as comemoraçoes do Eienio 
da Colonização e Imigração no RS.
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MARGS expoe novas 

pecas do acervo va
Jader Siqueira, Edgar Kcetz, 
Emest Zouner, João Fahrion, 
Takashi Fukushima, Romani- 
ta Martins, Fayga' Ostrower, 
Armando Almeida, Maria Inês 
Kliemann, Eduardo Cruz, Fuh 
ro. Anestor Tavares, Nelson 
Ellwanger, João Faria Viamna, 
Antonio Carlos Maciel, Plínio 
César Berrdjardt. Paulo Per es, 
Minor Tomita, Wilhelm Nor- 
varbh, lisa Monteiro, Astrid 
Hermann.

O MARGS está aberto à vi
sitação em seu novo horário 
de verão, de terça a sexta-fei
ra, das 9 às 12 e das 14 às 22 
horas, sábados e domingos das 
9 às 12 e das 14 às 19 horas.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, dando conti
nuidade a sua programação de 
197i4, está apresentando ao pú
blico a exposição “Doações e 
Aquisições, 1974*’. Esta exposi
ção, organizada para encerrar 
o ciclo de atividades do cor
rente ano, mostra aos interes
sados um conjunto de 35 obras, 
abrangendo pinturas, gravuras, 
desenhos, tapeçarias, objetos e 
cerâmicas.

Estão representados os se
guintes artistas: Paulo Porce- 
ía. Gla/uco Pinto de Moraes, 
Dimitris, Danúbio Gonçalves, 
ePtrucci, Analimo Zorzi, Alice 
Brueggmann, Noelia de Paula.
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• No MARGS prossegue a ex
posição de “Doações e Aquisi- 
ções-1974'’ reunindo 35 novas 
obras abrangendo pintura, es
cultura, desenhos, tapeçarias, ob
jetos e cerâmicas. Entre os que 
participam estão; Danúbio, For- 
cela, Romanita, Usa Monteiro, 
Nelson Ellwanger, Plinio Ber- 
hardt, Eduardo Cruz, Antonio 
Carlos Maciel, Paulo Peres, Pay- 
ga Ostrower e outros. O MARGS 
pode ser visitado de terça a do
mingo, das 9 às 12 e das 14 às 
19 horas. JTt-_ J ~
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“Doações e Aquisições” atual 

do Museu de Arteexposição
Analino Zorzi. Antoniomeida,

Carlos Maciel. Carlos Alberto 
Petrucci, Clébio Sória, Dimitris, 
Danúbio Gonçalves.
Cruz. Edgar Koetz, Ernst Zeu- 
ner. Glauco Pinto de Moraes, 
Henrique Leo Fuhro, Ilza Mon
teiro. Jader de Siqueira. João 
Fahrion. João Faria Viam, Jo
sé Carlos Moura. Fayga •Ostro- 
wer. Maria
Maria di Gesu. Minor 
Noélia de Paula. Nelson EU- 

Nestor Rodrigues, 
Paulo Porcella. Paulo Peres. 
Plinio Cfesar Bernhardt, Rcma- 
nita Martins, Sansáo Pereira, 
Takashi Fukushima. Vera Cha- 

Barcelios. Wilhelin Horvar-

O Museu de Arte do Riu 
Grande do Sul. deu início às 
suas atividades didáticas do 
corrente ano. apresentando ao 
público importante mostra de 
parte de seu acervo.

Trata-se da Mostra “Doações 
e Aquisições de 1974". compos
ta de 38 obras entre desenho, 
gravuras, pinturas, cerâmica e 
objeto, que foram adquiridas 
ou doadas durante o ano de 
74. e que enriqueceram, ainda 
mais, o precioso acervo do 
MARGS.

A importância desta mostra 
é devida à sua contemporanei- 
dade. e tem em vista mostrar 
ao público freqiientador, os: 
trabalhos recentes de artistas 
plásticos de nosso meio. 
outro lado. o MARGS 
também incentivar novas doa
ções. para que ao final do cor
rente ano, possa oferecer ao 

público, outra mostra se
melhante. e assim incorporar 
sucessivamente ao seu

mais importantes tendências 
da arte de nosso tempo.

Eduardo

Kliemann. 
Tqmita,

Inês

wanger.

ves
th.

A mostra “Doações e Aquisi
ções de 1974". permanecerá a- 
berta ao público durante todo 
o mês de fevereiro, e é visita 
obrigatória a todos os interes
sados em rates plásticas por 
constituir-se em visão hetero
gênea de valor do que se rea
liza atualmente em nosso es
tado.

Após esta mostra, o 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
dará início às comemorações a- 
lusivas ao seu vigésimo aniver
sário. com festividades especí
ficas das. duas décadas.

3 1 - c ...

Por
visa

seu
acervo,

as
Museu

Assinam os trabalhos, nomes 
bastante conhecidos do nosso 
público, entre eles Alice Brueg- 
gmann. Anestor Tavares. As- 
trid Hennann, Armando Al-
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NOS 20 ANOS 

DE ATIVIDADES
Enquanto se prepara para comemorar seus 20 amos de 

existência, em março, o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul — MARGS — realiza a exposição Doações e Aquisições 
de 74 com obras pertencentes ao seu acervo, de mais de 30 
artistas. As pinturas, gravuras, desenhos e tapeçarias, ex
postas na sede provisória da Avenida Salgado Pilho, 235 -- 
primeiro andar (até setembro do ano passado o MARGS fun
cionou no Teatro São Pedro, e já existe um projeto para 
transferi-lo definitivamente para o prédio onde está agora 
a Delegacia Fiscal) tem a finalidade de "mostrar ao públi
co os trabalhos mais recentes dos artistas plásticos gaú
chos".

Nas duas salas do MARGS, 38 trabalhos de Emst zeu- 
ner, Antonio Carlos Maciel, Edgar Kcetz, Maria di Gesu. 
Nelson Ellwanger, Anestor Tavares, João Faria Vianna, Ar
mando Almeida, Dimitris Anagnostopoulos, Willielm Horvath. 
Minor Tomit/a, Romanita Martins, Analino Zorzi, Takshi Fu- 
kushima, João Falirion, Noelia de Paula, Jader Siqueira, 
Paulo Peres, José Carlos Moura, Leo Fuhro, Eduardo Cruz, 
Maria Inês Kliemann, Plinio Bernhardt, Paulo Porcella, Glau
co Pinto de Moraes, Denúbio Gonçalves Alice Bruegêmann, 
Carlos Alberto Petrucci. e Cleber Sória, dão uma visão he
terogênea do que está sendo realizado atualmente em artes 
plásticas, no Estado.

O MARGS possui objetivos didáticos, o que o diferencia 
das demais galerias (apesar de, como estas, realizar com
pras e vender trabalhos dos a-rtitas): procura mostrar “o 
que é mais importante em arte, e não o que é mais ven
dável". Para justificar esta sua finalidade didática (pro
curando atingir principalmente os estudantes, dando-lhes o- 
rientação numa tentativa de criar uma elite intelectual), o 
Museu fez um planejamento diversificado para suas exposi
ções tentando mostrar as diversas tendências da arte con
temporânea, ao lado da apresentação de obras com valor 
artístico consagrado, para que o público possa fazer uma 
comparação.

O MARGS está aprimorando com muito cuidado as festi
vidades de comemoração dos seus 20 anos, no mês que vem. 
E para o início do próximo mês, está previsto o lançamen
to de um catálogo das obras que fazem parte do acervo do 
Museu (nestes 20 anos já reuniu 250 obras entre as quais 
estão os trabalhos de Di Çavalcanti, Portinari, Henrique Ber- 
nardelli, Souza Pinto e Artur da Costa Timoteo).
....A Exposição Histórico - Comemora t i va das HiiaB Década»; 
do MARGS terá um aspecto de saudesismo (“do tempo dis
tante em que 0 organizador Ado Malagoli colocou dinheiro 
do seu bolso para a aquisição de obras caras e importantes 
para o início do acervo do Museu"). Enquanto numa sala 
.serão reunidos os trabalhos que fizeram parte da primeira 
exposição do Museu, em 55 (Alice Bruegemann, Ado Mala
goli, Gastão Hofstetter e Faulo Flores), na outra serão colo
cadas as obras de Pedro Wéingartner (a segunda exposição 
realizada pelo MARGS).

13 DE FEVEREIRO DE 1975 
QUINTA-FEIRA
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EXPOSIÇÃO: " DOAÇÕES H Aw>.UISIÇ£Hs I97k "

ABTISTA3 U QBE AS

1. D IMITE IS ( D^M^TB1? ATTAGN03T0P0UL0S)

"A volta dos Pesqueiros" Pintura - Doação

2. PAULO POEC^LLA

"Magia dos Espaços” Pintura - Aquisição

3. «JOS^ CABLOS MOUEA

M0 abraço que te dei" Desenho e relevo - Doação 

i|. Glauco Pinto de Moraes

"Locomotiva, Pistão Dianteiro Direito" Pintura - Aquisição

5. DANÚBIO GONÇALVES

" Intimidade Necessária" Pintura - Aquisição

6. ALIC? BBÜ^GGMMANN 

" Pintura " Pintura - Aquisição

# 7..CAEL03 ALB^ETO P^TEÜCCI

"Liame" Pintura - Aquisição

8. WILEflILM EOEVAETH

"Unidos U pontos cardeais" Tapeçaria - Doação

9. MINOE TOMITA

"Passaro Magnífico" Tapeçaria - Doaçao

10. EOMANITA MAETINS

"Não vi mas me contaram sobre as abelhas" Serigrafia - Aquisição

11. ANALINO 20EZI

"0 Homem" Pintura - Doação

12. TIRASHI FUKUSHIMA

"Paisagem vista a dois graus norte" Pintura - Doaçao
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13. ROMANITA MARTINS

"Por tantos caminhos tenho andado1’ Serigrafia - Doação 

lk. JOÃO FAHRION

r,Modelo de luvas” Pintura - Doação

15. NOÚLIA D^ PAULO 

"Geocosmogenico" Pintura - Doação

16. JADM DF SIQÜFIRA

”0 disco solar na projeção global" Pintura - Doação

17. CLUBI0 3ÓRIA

"Desenho II" Desenho - Aquisição

18. FAYGA 03TR0VUR

"Ref.7002" Gravura - Aquisição

19. PLITTIO C^SAR BFRNHARDT

"Desenho nQ 109" Desenho ~ Aquisição

20. ARMANDO ALMEIDA

"0 Fnigma" NE" Gravura em metal - Doação

21. MARIA IN^S KLIMAM 

"Flautistas" Gravura - Aquisição

22. EDUARDO CRUZ

"0 Domador" Gravura - Aquisição 

23. HMRIQUF L^O FUHR0

"RougTdi ante-sala" - Gravura - Aquisição 

2k* AMST0R TAVARES

"Lenhador" Gravura - Aquisição

25. AM3T0R TAVARES 

"Botpco" Gravura - Doação

26. ML30N ^LLWANGM

"Gravura 038" Xilogravura - Doação

27. JOÃO FARIA VIANNA
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27. JOlO FARIA VIATTNA

,?Rua da Ladeira” Xilogravura - Doação

28. FDGAR KO^TZ

"A Fabrica” Pintura â Tpmppra - Doação

29. JOSF CARLOS MOURA

"Astúcia- mulher raposa” Dpspnho cora rolpvo- Aquisição

30. PAULO P^R^S

"Dpspnho” Tpcnica mista - Aquisição

31. FRNST ZFUN^R

”Auto rptrato aos 15 anos” Dpspnho - Doação

32. ANTDNIO CARLOS MACIEL 

"Scaphandre” Gravura pm raptai - Doação

33. ASTRID H^RMANN

"Caracol” Cprâmica - Doação 

3U.CLIZA M^NT-IRO) ILZA MONTEIRO 

"Ocaso” Objpto - Doação 

35. V^RA CHAVFS BARCELOS
”0 Grito” Gravura - Aquisição
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L E V A N T A M E N T 0

VISITANTES:

ESTUDAIS DO LQ GRAU : 3

ESTUDANTES DO 22 GRAU: ók 

UNIVERSITÁRIOS: 35 

ARTISTAS: 2o

PROFESSORES: 39

OUTRAS CIDADes DO RIO GRANDE DO SUL s Zk 

OUTROS estados DO BRASIL: 51 

OUTROS PAÍSES: 5

CONVIDADOS ESPACIAIS: 35 

OUTROS: 50

TOTAL GERAL: 532 VISITANTES


