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entro as atividades que se propos realizar em comemoração 

ao seu 20 o AWI?*DBSAT>iOs inclui uma Exposição Temporária 

do Acervoç denominada nA Pintura de Ontem” s especialmente 

dedicada aos professores de Educação Artística e estudan
tes cie ie e 29 graus da Grande Porto Alegre 9 de li; de ou» 

tubro a 09 de novembro do corrente anoQ

?

Para a abertura da destacada mostra» « 

dia lh de outubro às 17b 30rain* sao especialmento convida 
dos todos os professores d© Educação Artística®

Obras valiosas do MAFGS serão expostas 

e um programa de atividades culturais»dedicados aos estu» 

dantes9complementam a Exposição durentg todo o período®
Anexamos a este uma copia do programa 

das atividades® 0 MAPGB esta aberto ao público nos seguin 

tes horários: - d-s terças a sextas* das 9 as 21 horas $ » 

sábados s domingos das 10 às 17 horas®
Ha aportunidade* apresentamos nossas

G ord/ia is S&Uçlaç oe s 

LuíifSSeio M§35íros
.%D^re^or do í-íABGS

ExmaoSras
Diretora da Escola 

Porto Alegre
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Obra de Joseph Bail no Margs

MARGS promove
i Pápalestras e u

mostras didáticas

-i.

A partir de hoje até o dia nove de 
novembro o Museu de Artes do Rio Gran
de do Sul vai fazer uma campanha de 
ampliação de seu acervo e, ao mesmo 
tempo, apresentar uma exposição didáti
ca, A pintura de Ontem, especialmente 
para estudantes de I e n Grau.

Hoje estarão expostas 15 obras doa
das pelo Governo do Estado ao Museu e 
às lSh haverá uma apresentação musi- 
t... de um conjunto de flauta doce, que 
vai tocar música renascentista e barro
ca. A programação de hoje é para pro
fessores de educação artística, que soli
citaram a colaboração do Museu para 
formação artística dos estudantes. Na 
quinta-feira, a exposição do acervo esta
rá aberta aos estudantes que vão ouwii 
uma palestra do pintor e professor Pau
lo Porcella sobre o trabalho artístico, an
tes da apresentação de um audiovisua 
feito pela Margs.

Na sexta-feira, às I9h30min, o Margs 
vai apresentar um filme sobre Arte no 
passado com a colaboração do Instituto 
Cultural Brasileiro Alemão. Até o dia 
28 desse mês o Margs vai continuar com 
essa programação, apresentando o depoi 
mento de Jader de Siqueira (21), Astrid 
Hermann (23) e Danúbio Gonçalves (28)
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"A Pintura de Ontem" em 

mostra no Museu de Arte
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programação do Museu de Ar
te durante este ano.

Outras atividades culturais 
estão sendo organizadas para 
o período em que a exposição 
ficará aberta ao público.

O horário de visitação do 
MIAIRGS é o seguinte: de terças 
a sexto-ifeiras da.s 9 às 12 ho
ras das 13 às 21 horas.

Aics sábados e domingos o 
Museu funciona das 10 às 17 ho
ras.

Estas peças são "A Colheita” 
de Emiliano Di Cavalcanti, 
"iPaisagem", de Ângelo Guido 
e "(Pintura” de Iberê Camargo.

A Exposição “A Pintura de 
Ontem” foi inaugurada dia 14 
deste mês. Na abertura, foram 
apresentadas músicas renascen
tistas e barrecas por um grupo 
de alunos da prof.a Isolda 
Frank, do Instituto de Artes 
da UFRGS.

Também fez parte da inau
guração da mostra, um audio
visual sobre o histórico e a

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. órgão do De
partamento de Assuntas Cultu
rais da SEC, está apresentan
do uma exposição de obras in
titulada “A Pintura de On
tem”, endereçada a valoriza - 

| ção do acervo do Museu.
A mostra é dedicada espe

cialmente ao.s estudantes e pro
fessores de educação artística 
e estão sendo expostas as o- 
bras dos seguintes pintores:

Artur da Casta Timóteo, E- 
liseu D’Ângelo Visconti, Henry 
Martin, Joseph Bail, Jean Jú
lio Enrique Geoffroy, Oscar 
Pereira da Silva. Oscar Boei- 
ra, Libindo Ferraz, Paulo 
Cláudio Rossi Osir, Pedro A 
lexandrino. Pedro Weingartner. 
Rosa Bonheur.

O quadro "Dr. Fausto” de 
Jean Paul Laurens foi recen
temente restaurado pelo prof. 
Ado Malagcli e, está incluido 
nesta exposição.

Além dèstas obras já mencio
nadas, o público poderá ver em 
pequena saia especial, três 
novas pecas que foram trans
feridas da ala residencial do 
Palácio Piratini, para o Museu 
de Arte, numa concessão es
pecial do Sr. Governador do 
Estado.
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Oscar Pereira da Silva — “A Moça” (óleo) — Acervo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul



A Pintura de Ontem no 

M^Sá Estado
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kpartamento de ríêneia e cultura
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Museu de e 4130

HORÁRIO HE VISITAÇÃOAté dia nove de novembro, o 
Museu de Arte do Rio Granae 
do Sul, do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC, es
tará exibindo ao público em 
gerai a mostra denominada. 
“Pintura de Ontem'’, comemo
rativa ao vigésimo aniversário 
daquele Museu.

A mostra “A Pintura de On
tem”. na sede provisória do 
MARGS, à Av. Salgado Fi
lho- 235, l.o andar, poderá ser 
visitada pelo público em geral, 
nas seguintes horários: de ter
ças a sextas-feiras, das nove 
horas da manhã às doze horas 
e das treze às vinte e uma ho
ras.

A mostra é composta de o- 
bras do acervo do MARGS- e 
tem por objetivo, de uma par
te. atendei" a várias solicita
ções de professores, no que dm 
respeito ao aproveitamento do 
acervo no processo de formação 
artística des estudantes- ofere
cendo-lhes comunicação visual- 
plástica, como complemento de 
sua formação referente ao con
tato direto com obras de arte, 
à apreciação artística e capta
ção da arte histórica como ex
pressão de uma realidade so
cial, dentro do contexto histó
rico em que foi criada. De ou
tra parte, visa propiciar aos es
tudiosos de arte, aos visitantes 
em geral, um contato vivo e 
autêntico com a pintura, que os 

leve ao aperfeiçoamento de seus 
próprios recursos de apreciação 
das obras de ante,' à refletir so
bre o conteúdo artístico destas 
obras, dentro de sua época, 
riqueeendo sua experiência hu
mana e à valorizar a obra de 
arte como fruto de um traba
lho consciente que exige, por 
parte do contemplado)'- conhe
cimentos específicos.

Sábados e domingos: das no
ve às doze e das treze às dezes
sete horas.

O MARGS não funciona às 
segundas-feiras e em dias fe
riados.
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ACERVO EXPOSTO

As obras que compõem a mos
tra "A Pintura de Ontem” sao 
as seguintes:

A Dama de Branco, de Ar- 
thur da Cesta Timóteo; 2) Na
tureza Morta, de Pedro Alexan
drino; 3) Creche, de Juán Júlio 
Enrique Gooffroy; 4) Pequeno 
Lago na Planície, de .Rosa Bo- 
nheur; 5) Riacho, de Libindo 
Ferraz; 6) Emprcgadinha. de 
Joseph Bail; 7) Dr. Faust, de 
Jean Paul Laurenp; 8) O Po
bre Menino, de Paulo Cláudio 
Rossi osir; 9) O Juramento dc 
Lafaiette, de Harri Martin; 10) 
Moca. de Oscar Pereira da Sil
va;” 11) Dorso de Mulher- de E- 
liseu Dangelo Visconti; 12) Co
zinha; 13) Escombros; 14) Pai
sagem. estas três últimas de 
Pedro Weingartner.

PROGRAMAÇÃO
ESPECIAL

Na próxima terça-feira, às 
17h3Cmin, está programada a 
visitação de' alunos do primei
ro e segundo graus da quarta 
Área Educacional da l.a Dele
gacia de Educação do Estado, 
com sede nesta Capital.

As atividades programadas 
são as seguiuntes: 1) Visitação 
às obras doadas pelo Governo 
do Estado e ã mestra “A Pin
tura de Ontem”.
2) “O Artista Por ele mesmo”, 

cargo do professor, ceramista 
e escultor Danúbio Gonçalves, 
que dialogará com os estudan
tes sobre uma de suas obras. 
Na ocasião será distribuído um. 
texto sobre o currículo e obra 
do artista convidado.

3) Projeção de um audiovi
sual intitulado “MARGS-1975” 
elaborado pelas professoras Te- 
nisa Spinelli e Mabel Leal Viei
ra. elementos (técnicos em exer
cício naquele Museu.

ACERVO DO MARGS
Di Cavalcanti, lbere Camargo e Angela Cuido são os autores de três pinturas que per

tenciam ao acervo do Palácio Piratini e foram doadas pelo governador Sinval Guazzelli ao 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. No corrente ano completando vinte anos dc ativida
des o Museu está realizando uma campanha de doações, iniciada pelo Governador. As três 
obras denominadas respectivamente. “Colonas", "Figuras em Tensão” e “Casario” estão em ex
posição na sede provisória a Avenida Salgado Filho. 235 diariamente das 9.00 às 21,00 
horas e nos sábados e domingos das 10,00 às 17,00. (Na foto, reprodução da obra de Emi- 
liano Di Cavalcanti, “Colonas”).

a



• **- ... : - • •

/

A PINTURA DE ONTEM — O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, após a dinâmica gestão de Antonieta Barone 
no DAC e com as equipes do MARGS, prossegue com o mesmo 
elan com promoções movimentadas, como estamos verificando 
em seu vigésimo aniversário, mesmo sem sede própria. Paralela 
a grande Expo DAC SEC no Salão de Festas da TJFRGS temos 
na sede da Av. Salgado Filho a sugestiva mostra com “A Pin
tura de Ontem”, em campanha de ampliação do Acervo com 
seus objetivos gerais e específicos e a programação e mostra de 
15 gostosas obras representativas da temática com plano edu
cacional, musical e audiovisual, visitação, filmes e depoimento pes
soal de um artista como é Jader de Siqueira e círculo para alu
nos com depoimento de Astrid Herrmann e Danúbio Gonçalves, 
além da ilustração de cinco instrumentistas musicais e os audio
visuais elaborados por Teniza Spinelli e Mabel Leal

Esse ciclo cobre uma quinzena de vivazes promoções educa
tivas e culturais do MARGS, agora sob a gestão de Luiz Inácio 
Medeiros.
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
UNIDADE DO ACER V 0-1975

REUNIDO COM A EQUIPE; ............
Componentes da Equipe: JADER

Setembro de 1975

MARIA I UMACIA 
RUTH

ASSUNTOS: 1•Exposições Temporárias do Acervo:
Atia 1- gravuras- aue falta?

atendimento aos estudantes 
Planejamento para as próximas:- VER plano 
Planejamento para: OUTUBRO- (ver)

novembro* • *
dezembro

SUGESTÕES: — Levantamento das obrgs n/exp, 
• Dezembro ACSRVO-Doaçoes

# • • •

• • •

2* EXPOSIÇÍO ACERVO OUTUBRO :”A PINTURA DE ONTEM”
Horário de Abertura!Programação t Y

Delegaeia de Ensino 
Publicidade.
ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS: Aberjura-conjunto de flautas

da Ecola de Artes 
- Cinema: 0 aue? como?

Onde?

* * •

»•»•

- Teatro:
- "S^te papo c/ artistas:

quais? convite 
onde? Quando? 
como?

- Fundo Musical: ?
quem,como ?
Natho Henn?

(bater ra SEC

0 MUSEU E A ESCOLA”«

*

CONVITES AS ESCOLAS- Ofícios 
MA .RGS- " A ni#tura de ontem”

* • • • • *
—Sal a
-Saia Museu - Esculturas*
DEVE SER A EXPOSIÇÃO MAIS VISITADA EM 1975 
PoC-as em restauracão: ver andamento p/ exposição

* »»

TER PLANEJAMENTO e idéias do Dr. Luiz 
CAMPANHA de ampliação do ACERVO.

% AMPLIAÇÃO DO ACERVO
Mèios- Doacoes de artsitas em- exposições Temporárias.

( VER SE HA COMPROMETIMENTO
- AQUISIÇÕES por empresas^- ver LISTAS dos antigos*.
- Aquisições novosc. e doações- LISTAS... ( art. Gaúchos 
_ Doaçoes do povo-solitaçao-cobertura imprensa*

* * *

* • *
ARTE SAUCEA- visar,* • *

4* LIVRO TOMBO : Compra,início
Sr. Diretor precisa,para tentar seguro,etc* 
rapidez. 4i
Fichas: V^rnos dar prontas antes do fina.l do ano,pelo 

menos a de inventário*
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5. RESTAURAÇÃO; Visitar
Morosidade do trabalho. 
Falar Sr.Diretor ( Ruth)

6. Assuntos para falar com Sr*Diretor:
-RESTAURAÇão. Obras para outubro.
Molduras de peças 
V$r orçamento quais as obras que devem estar prontas p/ outub* 
VERBA— como liberar pare melhor aproveitamento.
VISITA pel equipe ao Atelir do Sr. Ado MBlaboli

7. PROjfo CAMPANHA AMPLIAÇÃO DO ACERVO:

» • .

• « •

Equipe, 
dia :

8* Lgvantamento de artistas gaúchos sem obras no MARDS. 
Pedir ao JADER: ....

Fnzer a listagem para o projeto 
Qual o tempo ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9» OBRAS QBE SERÍO EXPOSTAS que estão com a moldura danificada. 
Sugestões:

n'A prisãè de Lafaiete 
” Dorso de Mulher" 
w Nptureza Mortan-

SüGESTOES EM GERAL:
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SECRETARIA BE EDUCACÍO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE A TB DO RTQ GRANDE DO SUL

UNIDADE DO ACERVO
EXPOSIoXo " A PINTURA DE ONTEM "
CAVALITA DE AM LIÃçffiO DO ACERVO

Data; I)e 14 de outubro a 9 de novembro de 1975

PROVIDENCIAS C E R A I S

1•-Elaboração do Planejamento e Proprama:
Equipe da Unidade dc Acervo

2.~Pboleto da Subatividade: Pr0f*Na±r
Prof.Mndalena

39 Obras Doacao _d o_ Coverno_do. Estado;
Dr.T.uiz Indclo rredeiros

• Preparação das Obras paro serem expostas; Equipe do Acervo. 
Moldurasrpara "Natureza 'orta de R.Alexandrino 

"DivE^ust", "Riacho","Pobre ^enino"f 
"O Julgamento de L©faitte","Dorso de Mulher"

• Oartelas para as obras expostas;
Maria Ipnácia,c/ colaboração 
da raecanografia.

• Textos para distribuição:
1. " Ã função dos museus " e " Como condudir a apreciação

de obras de a^te"
- pesouisafRuth

colaboração Equipe. A.Especial,
2* Programa p/ dia 14 de outubro/Xa \/

- elaboração equipe Acervo
- U.Administrativa- Reproprafia.

3* frusto sobre ; Obra e currículo dos artistas:
-Dandbio Conçalves, ptA - 
-Jador de Siqueira v/^

, -Aatrid H^rmann $/}o j
v -R^ulo Rorcela-Cat^lofo de sua exposição* 

- Profa. Mabel T.eal - texto^^ -

\Q

Unidade Administrativa- E^proprafia.

7» - CATALOCOS p/ distribuição Escolas dia 14/10 
— P-pOfa. Madalena - l/aNG 

\/8* - Pôster- MissÇES p/ Equipe R^oprama de Musica ( 5)

x/ 9. - CARTAZ: Unidade A.Especial

L

(q.JU-cíjü ^ Ü

Profa. 'adalena e Circe.

10. OFTCIOS;.
./l.Ofcio Sra. Delepada de P.Alepre. (l)

20fícios Coordenadores das Ares Aeducaciomis ( 4) 
y' 3*0ffcio-Circular bs Direções das Escolas (

J «Profa* Nair.
)• • •.
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y. fl_Fro.IQ_S._s Profa»_galr„
1* Ao Instutõ Ouitural Brnsileiro-Alemão.

- Solicitando a apresentação de Filmes,com máquina e
operador» dia 17 19 h 3o ttinutos:

- Seguintes Filmes:

f.Bá.mil.e.uaa.anoss
" CONTRASTES " (54)

" Arte a nartir do ano 1001. U4)1

2
^ " ROCOCtf da Europa n ^(16)

w Ipreja Vierzeh ( Tareia Barroca ) (13)

5* "Velhos Pintores (29)
4.

6.

1.

8*
22. OFÍCIOS : P N

& F^ofa. Isolde Frank e Alunas
j>©s o G»

A GR A DEC WErí
j iyI

u>n C
/

Jp ..
Pgla apresentação Musical,dia 14/10 de Flauta Doce, 

por ocazião da Abertura da Exposição " A Pintura de Ontem

aaa Artistas: Pr0f.'fair . %
1/-PATTLO P0RCELA Dia 23/10 às 17 horas
'-fASTRID HERMANN - Dia 28/10 às 17 horas 
V-DANTOTO GONÇALVES - Djfo 16/10 &s 17 horas 

v —JADER DE SIOTJIRR -convidando para par
ticipar da Programação Cultural a ser desenvolvida dura nte
a auresentação da Exposição " A Pintura de Ontem” no "AROS. *l 

C-Vía.c£ee-(2j:i üc ciooie- Dcrfce-cio ^
14« OFlCTOSjDr.Luiz e Dna -air ( Possíveis Doadores)

"TBmZKQtt DO' ACERVO:

13* OFlCXOS

>
1. Companhias de porte oue oneram no Estado 
2• Colecionadores
3* Ftc.

- Destacar os 20fi Anivers'ario do MARgs.
15. OFICIO :Pr0f.Nnir

—-—ií Discoteca Nptho Hehnn^
Integração na Rroararaaçao Cultural durante p Exposição 

" A Pintura de Ontem" com MNsica erudita ou outra, ver & 
disponibilidade de instrumentos,e operador,bem ccmo dias*

0

ti*

U
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4$ ( ST?GTTNDft ) FRITM
MQBTACEBM da gypoalcaq: Pia
Prof*?,1AIR avisar os 
funcionários*

)-devendo ficar 
montada neste dia* ( manhã e tarde) 
Equipe do Acervo 
Sr* Aristides 
Sr.Aparfcio*•

AVISAR
AVISAR

l*0bras do Palácio 
?• Obras do Acervo*

Material: Pios de náilon
Lâmpadas - Sr. Aristides

18. Pm 14 ( Mnnhã)
Carteias nas obras de arte e numeração 
Taxtos p/ professores" e "Programa do Pia 
Catálogos
Pôster p/ equipe do Programa Musical
- Tela
- Projetor Biapositivos - Aristides
- Gravador
5 bancos p/ equipe de Máeica - Peixar ne Toalete Pfminina
- Cartazes,distribuição*

LDTJRAS obras a serem expostas: Equipe Acervo 
Comprar- G§sso calcinado ( 0 quilos)

-G sso Crâ ( 1 quilo 
-Pagina e folha de ouro
- B vrro Plástico
- Tixas*,etc.

CAVALETE p/ Pintura Artista:- Ruth 
Pintar de preto-

21. Pintura da

/ Pia
v/

Pala Pequena: NA IR combinando com / 
Gr*Aristides j&r
Sr.Aparício —-1A

Pia
Material no Projeto da Subatividade*^/7

22. Pia 16/10f 21,2 3,28
- Cavalete preto c/ obra do artista
- Bnnco
6 Tç»xto sobre o artista
- Tela e orojetor 

Gravador



• •* *

exposição.Qtj™-
Pata: D© 14 de outubro a 9 de novembro 
local: Museu de Arte do Pio Grande do Sul

Sede Provisória a Av*Saigado Filho,235,!• andar

OFÍCIOS: Ao Diretor do Instituto Cultural FrasiIeiro_,.Aijemão 
( ver a oooreçao do nome;

1.0 MARO-S entre as atividades oue se propoe real izar, duinnte 
e Fxnosição do Acervo " A Pintura de Ontem,especialmente 
dedicada aos professores de Educação Artística e alunos do 

pe graus,de 14 de out. a 9 de nov.,foi programada 
Sessão de Cinema d-fca,com filemes sobre arte.

1.

ie e 
uma

* *»
Como o MAHCS ainda não nossiu aparelhagem própria,solicita 
a colaboração deste instituto comruma sárie de filmes, ajser 
escolhida com o chefe da filmoteca,a cedencia do aparelho 

atendimento do operadorfdia 17 &s 19h3o,na sede do
!

e o
Mprgs,Av.S*l£ado Filho,235,1® andar.

■J /2. Ofício h Delegada de P.Alegre. ( já encaminhado)
. /% Ofício Aos Cordenadores da 4 Aéreas Educacionais ( semelhmte 
^ ao da Delegada ) ....jó encaminhado

\ / 4. Ofício Circular & Direção das Escolas ( já encaminhado)
niimeÓ grafo, POR FAVOR BEM LEGÍVEL,preparar 2 ou mais matrizes
são 410 escolas

\

5.Ofício de Agradecimento & prof. Isolrde vrank e Alunos,nál a
Programa Musical do dia 14/lo*

nome certo)
participaçao com o

• Ofício à diretora ca Discoteca *V>tho Hehn ( ve- 
- Ressaltar o ano do 20 Aniversário do MAR OS. 
solicitando sua contribuição integrada na programaçao cultu- 
tural oue comolementa a EXposiçao " A «intura de Ontem 
a ser realizada de 14/lo/ a 9 de novembro.a ser realizada 
no MARCS, av.Salgado Filho,235................
0 portador será a prof.Puth Blank sue entrará en contacto 

sentido de acertar esta possibilidade,bem comocom V.S. no 
datas,etc.
Ofício ao Artista DANÚBIO GANCALVES,solicitando sua raípchcrxsr- 
arüor contribuição como convidado,para uarticipar da orogra— cuítuml intitulad. - 0 ARTISTA POR EIS «SBMO.dia 

28 de outubro Is 17h3o no sede provisório do MARGS. Trots-se 
de um contacto direto com alunos de 19 e 2e graus aarxxxx

Educacional de P.Alegre.
Umfl de suas obraI"è"uift-'té5ctd~hõbre seu trabalho ««nõrar , ,, 
distribuido entre os presentes. ( 30jninutos).Este trabalho ^ 
esta incerido no Programa da Exposição " A Pintara de Ontem 
dedicada especialmente aos professores de Educaçao Artística 
e estudantes,a ier inicio dia 14 de outubro,prolongando-se 
atá 9 de novembro.Uma obra de arte contemporânea,oartlclpa 
em destaoue,na exposição.

7.

/
v/

destinada &s esc



. ■*

'J 8. Ofício AomPAÜI.0 PORCELA ( mesmo texto anterior) ,para o dia 
16 de outubro.( alunos da lft Aérea Educacional de P.Alegre)

9. V Ofício & ASTRID HEHMAW ( mesmo texto) para 23 de outubro 

( mesmo horário) - P^ra 3* área Educacional de P.Alegre.

10. Jader de Siqueira) ( mesmo texto) dia 21 de outubro.
V Horário da manha loh 3o min. para 2a área.

• Õ¥Íc£o ao Gomercindo Guroa (GUMa) gara dia 16......
( eventualtcaso o Pfiulo P°rcela nao possa,visto sr»xxx 

Via.lar dia 17 para é+Pftttlél____  ___ __________

=a++++44$í?++ll
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE fDUCAÇÃO E CULTURA

.

DEPARTAMENTO DE ASSURTOS CULTURAIS
MUSEU DE ARTE DO RIO URA TOE DO SUL 
A v» Salga do Filho,235,1$ andar

de setembro de 1975Of.nt Porto Alegre*....... • • • ♦

Senhora Delegadar

Encaminhamos a V.S.,o Planejamento-Programa da
» A PINTURA DEExposição Temporária, do ACEPVO do MAROS,soh o +'em^ ~ A +r

ONTEM"' dedicada especialmente aos professores de Educapao ArtístiCc 
e estudantes de lt'e 2? graus, a fim de eme o mesmo seja aprovado 
por V.S. e,divulgado aos Supervisores de Educaçao Artística das qua
tro áreas educacionais de P.Alegre.

componente da equine da Unidade do Acervo do
contacto com os supervisoresUm

MARGS,prof. JADER de SIQUEIRA entrará em 
de E.Artística para maiores esclarecimentos.

Aguardando o pronunciamento de V.S.,apresentamos
nosso,

resoeitoso saudar

L.I.Medeiros 
Diretor do MA8#S

]\ Exma. Sra.
profa.MARIA ROTH
DD.Delegada de Porto Alegre
NESTA
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE JEDUCAÇÃO E CULTURA
’■ ' -

*
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO ETTT, 
Av Salgado wilhor235andar

Ofício Circular 
n°...............

Senhor Diretor

0 MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL,entre as ativi
dades eme se propos realizar em comemoração ao seu 20 ANIVERSÁRIO,inclu
iu uma EXposiç-ao Temporária do Acervo,denominada " A PINTURA DE ONTEM”, 
especialmente dedicada aos professores de Educação Artística e estudan
tes de 1? e 2o- graus da Grande Porto Alegre,de 7 a 'n " 
corrente ano*

de outubro do• »

Para a abertura da destacada mostra,dia 7 de outubro 
àg ^7 horas,são especilamente convidados todos os professores de Educa
ção Artística.

Obras valiosas do MARGS serão expostas e um programa 
de atividades culturais,dedicados aos estudantes,complementará a Expo- 
ciçao durante todo o período.

Anexamos a este uma cáoia do orograma das atividades. 
0 MAROS está aberto ao publico nos seguintes horários:- de terças a sex 
tas,das 9 às 21 horas; sábados e domingos das lo às 17 horas.

Na onortunidade,apresentamos nossas

Cordiais saudações

L.I.Madeiros 
Diretor do MARGfB

Exma. Sra.
Diretora da Escola 
Porto Alegre

i
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
íHT. Sal gad o Ei lho~,~2 5 5 , 1 ° andar

UNIDADE DO ACERVO -
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA DO ACERVO;” A PINTURA DE ONTEM” 
LANgAMENTÕ DA 7 GAMPANHÀ DA AMPLIAÇÃO DO ACERVO

1975

Data: de |*/a 19 de ncoQmbho

OBJETIVO GERAL:
Apresentar uma Exposição do Acervo do MUSEU 

DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL,denominada - A PINTURA DE ONTEM”, 
dedicada especialmente aos professores de Educação Artística, 
estudantes de 1= e 22 graus e visitantes em geral,complemen
tada por atividades culturais.

OBJETIVOS ESPECÍPICOS

1. Atender varias solicitações de professores,no 
que diz respeito ao aproveitamento do ACERVO no processo de 
formaçao dos estudantes;

:

2. Oferecer comunicação-visual- plástica aos^es- 
tudantes de 12 e 22 graus,como complemento na sua formação 
artística,no que se refere:

2.1 - $o contacto direto com obras de arte; 
2.2-çi apreciação de obras de arte;
2.3 - a Pintura como expressão de uma reali

dade social dentro de seu contexto his 
torico.

3. Propiciar aos estudiosos de arte e aos visitan 
tes em geral,um contacto com a pintura,que os leve :

3.1 - ao aperfeiçoamento^de seus próprios re
cursos de apreciação das^obras de arte;

3.2 - à refletir sobre o conteúdo,artístico
destas obras,dentro^de sua época,enri
quecendo sua experiência humana;

3>3 - a valorizar a obra de arte como fruto
de um trabalho consciente que exige, por 
parte do espectador conhecimentos espe
cíficos.

OBRAS QUE SERÃO EXPOSTAS:

1. "NATUREZA MORTA ”- óleo sobre tela
Pedro Alexandrino

2. "PEQUEM) LAGO M PLAHÍCIE"- óleo sobre tela
Rosa Bonheur

3. ” RIAOHO” - óleo sobre tela 
Libindo Perraz

4. ” CRECHE" - óleo sobre tela 
Juan Julio Enrique Geoffroy

5•"EMPREGADINHA”- óleo sobre tela 
Joseph Bail

6."DR. PÀUST” - óleo sobre tela 
Jean Paul Laurens



7. "JURAMENTO de LAPAYSTTE"- óleo sobre tela
Henri Martin

8. " 0 POBRE MENINO"- óleo sobre tela 
Paulo Olaudio Rossi Osir

9*M MOÇA" - óleo sobre tela 
Oscar Pereira da Silva

10. " A DAMA DE BRANCO” - óleo sobre tela 
Artur da Costa Timóteo

11. "DORSO DE MULHER" =óleo sobre tela 
Sliseu Dangelo Visconti

12* "COZINHA"- óleo sobre madeira 
Pedro Weingartner

13* "Escombros"- óleo sobre madeira 
Pedro Weingartner

14* "PAISAGEM"- óleo sobre tela 
Pedro Weingartner

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO ACERVO:

S
1. "Sao Prancisco Xavier"- Obra Missioneira
2. " Senhor dos Passos" -
3. " Anjo"

M n
H

PROBLEMAS a serem resolvidos pela EQUIPE DO ACERVO:

1* Moldura da obra de P*Alexandrino 
2. Conserto nas molduras : Libindo Perraz

( Rth.Jader M.Ignacia) Dr. Paust de Laurents
Henri Martim
Paulo Cláudio Rossi Osir 
Eliseu Visconti

t

MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO:
"Dia o He outubro - segunda feira,manhã e tarde

Ruth,jad^r e M. Ignacia 
Sr* Aparicio e Sr. Aristides

“ Material^p/montagem - Sr. Aristides,antes do dia 6* 
ÍTuminaçao ;"Sr. Aristide s 

- üárteTas e numeracao - Maria Ignacia

TEXTOS: ( Providenciar material )- Projeto de Orçamento 
1. "' A função dos Museu de Arte na Educaçao"

" Çomo conduzir o estudante e o espectador em geral,frente 
as obras de arte"

- Para professores- Distribuição dia 7 de outubro 
( Preparo do texto)- RuthLJadér

Ou Equipe de Assessoramento Especial- 
- prof. Magdalena* 

g-Relação das obras apresentadas.
Trabalho de mecanografia:Equipe da U.Administrativa- Nair 
Trabalho de"reprografia ; " " " " - "

CARTAZ: Equipe Assessoramento Especial -Prof.Madalena 
Criação Prof.Circe.
Material: Projeto
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Dia de outubro .as 17h30m

- Abertura da Exposição " A PINTURA DE ONTEM"

- Destaque Especial às obras transferidas ou doadas do Palácio Pira- 
tini ao MARGS.

Ia.

2a.Parte: 18 horas
local: Sala da Galeria
Concerto de PLAUTA DOCE- Alunos da Escola de Artes ( 10 minutos) 
Publico: Professores de Eucaçao Artística e visitantes

Audio visual; Programa semanal da Radio#da Universidade(partes 
Slaides Exposições Temporárias 1975

Operador: Sr.Aristides

• ■ *

Teniza-Mabel.

Dia de outubro

Horário: 17 horast POR ELE MESMO"- Para alunos da la. Área -( c/ listagem)
/de 15 a 20 minutos)

-"'obra de P.Porcela em desta 
que na Sala da Galeria.

Paulo Porcela

- Texto;
distribuiçao-Arista P.Porcela

> - FILMES-■ Focalizando a Arte do Passado 
( máximo 30 minutos)- 
- Sala da Galeria.
Filmes escolhidos dentro da listagem que está sendo prepa

rada .
(^Filmes de Consulados,Cinema Sducativo,etc).
Máquina de Filmes: DAC ou Museu Julio de Castilhos ou

Consulados.

« • »

4? de outubroDia

Horário: 17 horas v
" 0 ARTISTA POR ELE MESMO" - Para alunos da 2a Área- c/ listagem DE

- JADSR SIQUSIRA-
Texto- Artista J.Siqueira ( preparar)

- FILMES- ( Focalizando Arte no passado 
( máximo 30 minutos)

- Sala da Galeria 
( Idem dia 9)

J3 UsmiQ irtrAstA#*/
Dia M de outubro

Horário: 17 horas 
0 ARTISTA POR ELE MESMO"- Para alunos da\3a. Área -c/ listagem DE

S
Texto- Artista R.Martins ( preparar)

- FILMES ( Focalizando arte no passado) 
( máximo 30 minutos)
- Sala da Galeria 
( Idem dia 9)

Dia 16 de outubro -

Horário: 17 horas
" 0 ARTISTA POR ELE MESMO" - Para alunos da 4a. área - c/ listagem DE

DANÚBIO GONÇALVES



Texto- Artista Danúbio Gonçalves

( Fçcalizando Arte no passado)
( máximo 30 minutos)
- Sla da Galeria 
( Idem dia 9)

X.
- FILMES

DOTA : Este tipo de atividade poderá ser ampliado.
Os artistas poderão ser outros: Plinio Bernhardt

Astrid Hermann.etc./ . •

OFÍCIOS;.
I, Preparar os Ofícios para OS ARTISTAS- Prof.Dair

Paulo Porcela 
Romanita Martins 
Danúbio Gonçalves 
Astrid Hermann

2. Preparar OfÜcios para:
Consulado Da Alemanha 
Consulado dos EUAU. 
Consulado da França 
Consulado do Japão 
Clube de Cinema 
TV, Educativa 
Audiovisul da SEC 
Discoteca Datho Iienn 
Museu Júlio de Castilhos

C
FUKDO MUSICAL:

Durante a Exposição- como abertura ã sensibilidade...
- integrando artes plásticas e música

- Integração com a^DISCOTECA NATHO HEM ( consulta) 
ou Cultural Alemão:

Gravador e fitas gravadas 
( colaboração)

e
IMPRENSA

Divulgação da programaçao- 20 AROS do MÀRG3 
Fotografia de alguma obra do ACERVO 
Programa ampliaçao do ACERVO através de doações 
Doação ou Tranferencia de Obras do Palácio Piratini 
Exposição ” A Pintura de Ontem”

” 0 ARTISTA POR ELE MESMO”
” FILMES de arte no passado"

Prof. Magdalena e DAC

•ê

AMPnlAgÃO DO ACERVO DO MARGS

1. Publicidade pelo DAC. ( Prof. Magdalena)
Doaçao do Sr. Governador de Obras do Placio Piratini

2. Cartas: ( Elaboração Sr.Diretor)
- Senhores Diretores de Companhias de Economia Mista 

( Listagem Sr.Diretor)
- Companhias de porte que trabalham no Estado 

( Listagem Sr.Diretor)
- Cartas a colecionadores Particulares 

£ Listagem do MARGS- Mariana)
3. Solicitaçao^ao publico em geral,através da Imprensa.e Radio 

( colaboraçao Prof. Teniza )
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museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
põrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

DEPARTAMENTO DE AGJUNTOU CULTURAIS

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
Av. Salgado Filho, 235, l2 andar

202 ANIVERSÃRI0 - 1975“

EXPOSIÇÃO: ” A PINTURA DE ONTEM "

CAMPANHA DE AMPLIAÇÃO DO ACERVO

Data: de 14 de outubro a 9 de novembro de 1975

OBJETIVOS GERAIS:
1. Ampliar o Acervo do MARG, através de doa

çoes.
2. Apresentar uma Exposição do Acervo 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL, denominada -”A PINTURA

do

DE ONTEM”, dedicada especialmente aos professores de Edu - 
cação Artística, estudantes de 12 e 22 graus e visitantes 

em geral, complementada por atividades culturais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Atender varias solicitações de professo

res no que diz respeito ao aproveitamento do ACERVO 
processo de formação artística dos estudantes;

2. Oferecer comunicação-visual-plástiea aos 

estudantes de l2 e 22 graus, como complemento na sua for - 

mação, no que se refere:

;no

2.1- ao contato direto com obras de arte;
2.2- à apreciação de obras de arte;

2.3- à Pintura como expressão de uma realidg. 

de social dentro de seu contexto histérico.

3. Propiciar aos estudiosos de arte e aos 

visitantes em geral, um contato com a PINTURA, que os leve:

3.1- ao aperfeiçoamento de seus propios rq_ 

cursos de apreciação das obras de arte;
3.2- ã refletir sobre o conteúdo artístico 

destas obras, dentro de sua época, enriquecendo sua expe

riência humana;
3.3-à valorizar a obra de arte como fruto 

de um trabalho consciente que exige, por parte do especta
dor conhecimentos específicos.
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de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgs

museu
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

202 ANIVERSÁRIO 1975-

PRQGRAMAÇÃO

Dia 14 de outubro às 17 horas e 30 min para professores de 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA.

• i

lâ.parte:
1.AMPLIAÇÃO DO ACERVOS

” Doação de Obras pelo Governo do Estado”
- Apresentação das obras doadas, na Sala do 
Acervo.

2.Obras do Acervo expostps no Salãos
A DAMA DE BRANCO”- Artur da Costa Timóteo 
NATUREZA MORTA” -Pedro Alexandrino 
CRECNE” - Juan Julio Enrique Geoffroy 
PEQUENO LAGO NA PLANÍCIE”- Rosa Bonheur 

5. ”RIACHO” - Libindo Ferraz 
ó. ”EMPREGADINHA” - Joseph Bail
7. ”Dr.FAUST” - Jean Paul Laurens
8. "0 POBRE MENINO” - Paulo Cláudio RossiOsir
9. ”0 JURAMENTO DE LAFAIETTE” -Henri Martin
10. ” MOÇA ” - Oscar Pereira da Silva
11. ” DORSO DE MULHER ” -Elisem LangeloVlsconti
12. ” COZINHA ” - Pedro Weingartner
13. ” E3C014BR0S ” - Pedro Weingartner
14. ” PAISAGEM ” - Pedro Weingartner

1.
2*

£

2â Parte:
1. APRESENTAÇÃO MUSICAL 

Horário: 18 horas ( 10 minutos )

Programa de Flauta Doce:MUSICA DA RENASCENÇA e BARROCAS
-Apresentação:Profs.ISOLDE FRANK e alunas: Maria

Beatriz Abreu F.Gomes,Vera Maria 
Sshneider e Rachel Vasconcellos 
Pinto* Acompanhamento c/víoláo

i
2. AUDIOVISUAL /

-Programa "Museu e Galerias”-Radio da Univeçsi 
dade nas segmndas-feiras às 14 horas -profâ.) 
Teniza^F.Spinelli# j j ,

-Exposições Temporárias do MARGS em 1975Jsl:Iífc \ 
Profs. Mabel Leal. Vieira. /

/
3. DISTRIBUIÇÃO de TEXTOS e CATÁLOGOS aos professores J

rT=-“7“v—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — / '

ia ÁREA EDUCACIONAL de P^Qége \\ \

i
\

ra alunos do lu ev 
60 a 100 pessoas )

graus da

1. VISITAÇÃO:
- Obras doadas pelo Governo do Estado
- Acervo do MARGS: ”A PINTURA DE ONTEM”
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museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

202 ANIVERSÁRIO - 1975 *

2. "0 ARTISTA POR ELE MESMO’1
Convidado do Dia: Professor, pintor e gravador:

- PAULO PORCELLA e uma de suas obras,
- Texto sobre sua obra e currículo,para 

distribuído.
3. AUDIOVISUAL MARGS - 1975

Elaborado pelas profas.leniza Spinelli e
Mabel Leal Vieira,

ser

Dia 17 de outubro as 19 horas e 30 minutos

Para estudantes e público em geral

1. VISITAÇÃO

2. FILMES : Arte no passado
Colaboração do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão.

Local : - Salão do MARGS.

%

Dia 21 de outubro as 10 horas e 30 minutos.
'-V."

Para alunos de l2 e 2S graus da 2â Ad.EA EDUCACIONAL de P.Alegre 
( óO a 100 pessoas )

1. VISITAÇÃO
- Obras doadas pelo Governo do Estado.
- Obras do Acervo do MARGS-*’A PINTURA DE ONTEM”

2. ”0 ARTISTA POR ELE MESMO”
Artista convidado: JADER DE SIQUEIRA e uma de suas obras

Professor,pintor e ceramista 
- Texto sobre sua obra e currículo , 

para ser distribuído.
3. AUDIOVISUAL MARGS-1975

-Elaborado pelas profas. Teniza Spinelli e
Mabel Leal Vieira. 

_ _ _ _ _ _ _  -—- —- - —————-w— -
f

i.
Dia 23 de outubro, às 17 horas e 3C minutos
Para alunos do l2 e 22 graus da 3Ô ÁREA EDUCACIONAL de RALegre 
( óü a 100 pessoas )

1. VISITAÇÃO

/

hI

- Obras doadas pelo Governo do Estado.
- Obras do Acervo do MARGS -”A PINTURA DE ONTEM*/

2. ”0 ARTISTA POR ELE MESMO” /
Artista convidado: ASTRID HERMANN e urna de suas obrás.

Professora,
•Texto sobro sua obra e currículo , 
para ser distribuído.

3. AUDIOVISUAL MARGS -1975
-Elaborado pelas profas. Teniza Spinelli e 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mabel-Leal-Vieira.—

• ...
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museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130 pôrto alegre — rgs

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

202 ANIVERSÁRIO - 1975-

Dj.a 28 de outubro de 1975 às ras e 30 minutos
Para alunos de lfi e 22 graus da 4-3 AREA EDUCACIONAL de P.Alegre 
( 60 a 100 pessoas )

1. VISITAÇÃO:
- Obras doadas pelo Governo do Estado
- Obras do Acervo do MARGS -MA PINTURA DE ONTEM”

2. ”0 ARTISTA POR ELE MESMO”
Artista convidada : DANÚBIO GONÇALVES e uma de suas obras

Professor, ceraraista e escultora 
-Texto sobre sua obra e currículo pa

ra ser distribuído.

3. AUDIOVISUAL MARGS-1975
Elaborado pelas profas.Teniza Spinelli e

Mabel Leal Vieira.

N0RÁ4lI0._.DE-VISITAÇÃQi

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Sede provisória: Av.Sen.Salgado Filho,235-ls andar

De terças a sextas-feiras; Das 9 às 12 horas
Dis 13 as 21 horas

Sabados e domingos s Das 9 às 12 horas
Das 13 as 17 horas

Segundas-feiras e feriados: sem expediente
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Convidado do DlasDanúbio ¥1 Laiail Gonçalves

jJMíüOiO _G-0nÇi.üTOS-PlM.1;orsde3eisliista, gravador e professor.Natural da
emane de Bagè,&S0 Inicia a sua vida artística como caricaturista
estimulado por -íàrio Mendes .Colaborou ec»i caricaturas nas revistas 

Cena Muda" e "Mirim" (1941),&a 1943 estuda desenho.1

com vami: o Portiuari e frequenta o atelier de Roberto Burle Mara»
Estuna na Sociedade Brasileira de Belas Artes e no atelier cio eseul- 
L-or po '.ones Augusv Zamoyaki t1945) * Ba 194fr estuda na iundaçáo Getúlio 

VargassXilogramra com Axel lesleoehekf Gravura em Metal com Carlos Os- 
wald e Desenho com Santa Eos ?„*V*Íaja p$ra Europa como bolsista, do Gover 
no Francês,pemanec<: em Pat-.ê .estuda na Aeademie Julien e frequenta - 
diversos ateliei%Com roteiro em que inclui os museus principais*viai • 
t as a 7 rança 9 Espanha, Be íglca * Holanda» Inglaterra, I tàlia ? Aus t ri a, Alema
nha t Suiça {1949)®Retorna(1948)à Bagèp onde funda ^om Glauco Rodrigues 
e Glenio Biancheii i o CLUBE DE GRAVURA. DE BAGB a uma galeria de arte. 
Recebe "Medalha, de Prata" no V Saião de Artes Plásticas da Associação 
Francisco Lisboa .Paz parte do Clube de Gravura de Porto Alegre«Em Í9*>5 

assiste curso de gravura em metal dado por Ibere Camargo e Litografia 
por Marcelo Grassmann Jío ano de 1963 dedicou-se ao trabalho decorati
vo em mosaico tendo executado cerca de vinte painéis na capital e inte
rior do BCrS o Lecionou gravura na Escola de Artes da UFBGS.Dirige o Ave- 
lier Livre da Prefoiyura de Porto Alegre, CARLOS SCARIlíCI fez o seguin
te comentário sobre sua obra ? "Certamente? a nota dominante na pintura 
de Danúbio Gonçalves s de caráter erótico«Uma intimidade carnal apre - 
senta-se nestas composiçoe3 em formas em que as partes do feminino são 
vistas de táo próximo que o olhar é qua3e posse,toque e carícia.Contu
do, estas formas se configuram como pintura através de um método que,lon 
ge de permanecer ou sacis fazer-se no puro deleite ou ruma curiosidade m 
maliciosa que buscas3e o só prazer ou a excitação,se impõe como análise 
que,pela fragmentação?pela divisão que separa ou multiplica as formas , 
tenta uma reapreximaçao do tema ou modelo que é antes de tudo crítica”«

r

EXPOSIÇÃO s A PINTURA DE ONTEM 
í)Tã~i?8 de ‘ ou tubro oe 1975
Para estudantes de '2 è 28 graus da 4* Are a Educacional de PoAlegr 
( ioo' pessoas)

Io Visitação0. Obras doadas pelo Governo do Estado
Obras do Acervo do MAE.GS em ”A PINTURA DE ONTEM"

h" A ARTISTA POR ELE MESMA”
Convidado Especial? Danúbio Gonçalves 

- AUDIOVISUAL- MARGS - 197 5

A EXPOSIÇÃO A PINTURA DE ONTEM” será a $>re reatada de 14 d*, ou^utre 
9 de novembro o Todas a; Escolas da 4a Area Edu» acionai estão ion 
para aprecia- la*.
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t ..... ... Dl EDÜCAÇAO B TPLCTyA

DSPATíTAíOTTCO DE ASSUNTOS CULTUE A13 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRAFDBPO , SUL - 1975» §ed:rF^soH?rrr^sâlgado Filho,235 - 1« andar

- 20fi Aniversário -

EXPOSIÇÃO DO ACERVO:
51 A PINTORA DE ONTEM”«' ■ o'/cre*no*»^*.7<w

Datas i4 de outubro a 9 de novembro 
OBJETIVO GERALs
Mwvuxwr- .wfo«iwwnri«>i'o •**»JV*^

Apresentar uma exposição do Acervo, denominada 
15 A PINTURA DE QUITEM* dedicada espeeialmente aos professores 
de educaçao artistioi ? estudantes de 12 q 2e graus a visitan- . 
tes em geral®

RELAÇÃO DAS .QmíJXBjSBBÊ^SL *
"DRoFAEJSTn - oleo sobre tela - França, 18?8-1921
Jean Paul Laurens „

2* ~ «JURAMENTO DE LAFATETTB" -•oleo sobro tela-looô 
Henry Martin - França. l860

- “EMPREGADINHA” - oleo sobre tela - 11162-1921 
Joseph Bail - França p

h. ~ iJ 0 POBRE MENINO” - oleo sobre tela -1890-1959 
Paulo Cláudio Boüsi,0s±r - S«P®5 Brasil

- 11 NATUREZA KORTA” - oleo sobre tela - 1864-1942 
Pedro Alexandrino - oP«. .Brasil

6« ~ « A DAM DE BRANCO” - oleo sobre tela - 1882-1923 
Artur da Co$ta Timóteo - Pio de Janeiro-Brasil 

Y« - ”CRECHE” - ól©o sobre tela - 1853-1924 
Juan Juliç Enrique Geoffroy -Franca 

8o - 15 MOÇA” - olee sobre tela « 1867-1939
Oscar Pereira da Silva .

9@ « « DORSO DE KUIHER" - oleo sobçe tela~lo6 f~1944 
Elisau DsAngulo Viscou ti « Italia

- nRIA CHO,f « sobre tela -1897-1951 
Bibindc Ferras - Ç*G/>ul> Brasil

i;í.. - «PAISAGEM II55 - óleo sobre tela - 1885-1945 
Oscar Boeira - R*G«-;»ul, Brasil 

12« «PEQUENO LAGO NA PLAlUdE" - oleo sobre oela 
Rosa Bcnheur - l8Z£~l399 - França . r

1R> « «ESTUDO DE INTERIOR" - oleo sobre tela~l85o~1929 
Pedro eí ~ B*C&.»Sul, Brasil

1ÍU - «ESCOMBROS” - sobro tela -1856-1929
Pedro Víeingartner - R«G>3ul9 Brasil 

15® - “PAISAGEM” - oleo sobre tela~1856-1929 
Pedro Veingartner - R®G.i>ul3 Brasil

1.

3

5*

3.0®

OBRAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADOs

X. - "A COLHEITA” -- oleo sobre tela 
B »Di Cavalcanti

2® - ” PINTURA" - olsc sobre tela 
Ibera Camargo 

3 o - 18 PAISAGEM*’
Ângelo Gu ido

- óleo sobre tela

Porto AIu gre9outubro de 1975



/

SECRETARIA m EDUCàçSO f ClMURfjs.
CEPABTA.MKHTO BB ASPOSTUF CDI-TDflAIP

MMM. jajjymjxüjio,SMTOS J)0,.s y^..f ■■ ms., xmm ymfía, o
EXPOSIÇÃO " A PINTORA i)E ONTEM !

M) BB a 9 de novembré de 1975

, e rubra de 19?5? às 19 horas J;.? miraAESSMEsffiLfiJ:£.JAjüí , 31 de ouu.

?4uslca rr E:í nosí:: pa v '.e final -de 

Karlheinz Stocltbansen.

Coreografia - 'Ise Piraon 

Solista ■v«. Helena Peraszolo

I1SE SJMOM- Estndou na Escola.. Oficial de Dança Clássica de / 

hj.B. Bastian Meyer0
No Rio de ,raneiro fez cursos com Tatiana Lescowa e 

Nina Vechinina0
Desde 196Q dirige uma escola da balé com sede atual

írn 802.TPA.O
A Escola, de Bale Ilse Simon, em suas ultimas apre
sentações em 19663 no Teatro Leopoldina e 196? a
1969 no Teatro 8áo Pedros mostrou, cotão ponto prin
cipal de sau espetáculo, bailados em obras de 

po sitoves Bra sila? t.roso 

"Inire estes3 de s ia ca ram - se ? Amazonas" de Heitor / 

?: LI 3.a~ Lobos* ” Impressoea Brâsileiras” sobre musica 

de toren2 o Fernandes e M Cirandas" e Ba chia nas n^ 8 

também de -tilla-Lobos 0
THAIS HELENA PERAZZOLO

Iniciou seus estudos de bale com Lia ôastian Mey&r 

em 1956$ Continuando depois com Ilse Sinon. diplo 

xnou-se por esta escola em 197? 0 
Como integrante da Associação des Professores 

Dança Clássica do Pjjo Grande do Sul, frequentou os 

cursos d.e danças modernas ministradas por KXsa VajL 

larinoç Es a Piragibe, Gracieia Luciani e Tony ' 
Abottj, além de um curso de Expressão Corporal uom 

Cannen d.e Mello Matçoso
Dançou nos espetáculos de 1966-67 e 69 como tnte » 

grante do balé de Ilse Bimon e no grupo de bailarj 

nfis selecionados em Porto Alegre por Elaa ?aila >i 
no9 do Balé Dalica de MontevideOo

de



4
Ho Teatro San Martin, de Buenos Aires, fea aulas / 

de dança moderna com Ana Iteimar, EstelamariSj Ana 

Maria Stekelmann e Suzana Zimermann0 

Atualmente fajs parte do grupo Experimental de dan 

ças na Associação dos Professores de ranças do BAo 

Grande do SilU

1

____  //// ______////////

OBJETIVO GER4L;
Apresentar uma Exposição do Acervo do MUSEU .DE ARTE 

DO RIO GRAU DE 310 STJL. denominada •- f'A Pin tura c{e íhzern" ^ dedica

fessores de Educação Artística,, estudarr-ee
ccsnpletcítfat/, por a tivj.

e specialmente aos 

de 31- e 2^ graus e visitantes em geral

>r<.i-

daáes oul tuvaia 0

HtrnaiQ df vTSimaa o
MUSEU BSE ARTE DO RIQ GU/UCT DO S UL

Sede Provisória;-Avenida Salgado Filho, 235?I9 andar
De terças a sextas-feiras; I9 ás 12 horas

T&& 13"ás 21 horas

Das 9 ás 12 horas 

Das 11 às i? horas
f

Segundas-feiras e feriados; sem expedienteo

De sábado e domingo.8

%
%



o.èiCK.iüVi ÍV.í A m Ji-VOÜv áüàO E 
DmiWAMElffTO T)B ASSUNTOS ÜÜLTOHAIS 
MUSEU DE AME 150 RIO GRANDE IX) SUI.
W^:
bxpogiqAo n k pintora m ontem 2__
RãtVvVl~4 u-y ç^ruí^ i.lu^cwibií ,» >. c 1975

QBtrmTO gBRAD, Apr,; : ertar anu Expor vcao d( Acervo do MÜSSÜ DE ARTE 
JX) RIO GranDs 1)0 SD^.du.oiiunada: ' A PINTURA DE ONTEM n,dedicada oy

í>3 saore i açao Aa * ístioa* estudante.1 de isf*

PROCrHAM&gÃO SS.PKCIA;. Ml/S i CA AMBIENTE

Paii .i j j paca

üDrüiiA

•'0 v A»f. i ve i• .a’i o d r k ■:-.v..- ó ãH

implementada por atividades culturais*

Ia DISCOTECA PÚBLICA”NATHO HMT

? a«Parte í I.aM a ]
Disco rT^TIIó'
Disco n.§ iUI -

5o Disoo ei KM-5

D*.- Disco n.« 5.88
6, Disc-o »S 1046 - The

Sonata c-m d 
3 ona ía o," 
Dam 8 .

M» Moirart
Lua*• «■ is Mov0 Beethoven 

- Bee-bhoven
Adagio da wSonata Patética’’ - Beethcven 
1 Vüpj. o vi .o op 90 - Sehubert

i^ycu: peásanfc nâ 47 op 10:l,n'è 5 - 
Mendelseohn -
Tempo ; 34*8

v
»í i n

2ao1 Parts (_Iado B )
3. o Disco j>í"TT5Ç ad GindoIa Song ni6 op 3,9 -

-Monde lsschrL
i-o gú hi 40 op 65 n§ 4* 
v fi-r.ia-' Gordola Song tiS 29 op 6 ns 5>

-Me ndeXssohn
.c p :g Song n.2 30, op 6;.; riS 6- 
V‘a: -< opas 39 n§ i5 
Vul^syopur 39 tiS 16 - Braiims 
A Ft ura vera da r peças Líricas15 - Grieg 
Huroore ene vop loIvnS 7 - Dvorak 
Pc quero. Va sa - G-la^ounov 
03 a.i.r* :?e la ne 
Trrrtorèsa Vi11a-Lobos

.<* o

t >tt

5o Disoo nl 86, Brahme
6..
7<, Disc- r)v >04$
8 o

rv9'
X0'o Discc n§ 109? 
31o Disco t < ° 905

Defcassy

Te mpo 53 * 35 ’ *

DISCOTECA PUBLICA NA-TRO HJS33N ’’’
Tv7"T5favi o “Ré*5Ba, lY9 T^aãdai•. ^

■Fina.liaads A J)i- oi>.-.ca Pü.l-13 a w Kat.iio Henn^utna Instituição per 
tem erree a-: L. partairie^-tc? de Assuntos Culturais >da SECs 

propò . a ua: ■ rr a :i.fu .ao da boa_ musicavestimular e 
desenvolver a apa- id.odé de apreciação musical do ouvinte.

P>;n:;iera;iic:nu3 0 mm .1 pj imer. uii.?-.terrupto k iniciando a.? 8 hoias
,8 1 ror e ' vd : segundas "a sextas-feiras,du-

■

• i

() e ene er rando a
rante

Aiendimento Aurticogí 
Qravaç oe ?.

o J ip-'..adas pel o ou vinte > 
p/t.r Ir alhos es nolar&G kroteiro de aulas de

Orjen aca ■ -a p- ,\u r.a musical e bibliográfica 
ATJ VI.OADES j A id 1 çoe'a - oraenta Ja ?ori^ertoo«Cursos«
KfiÊUVTT 1 v 500 ai r«'c • ,3(5 aibene.B • bliotei-a com 800 volumes o

„mui)i a arabjente.

--.'i'.-’
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museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130 pôrto alegre rgs

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - 20? ANIVERSÁRIO - 1975 
Avenida Salgado Pilho,235>19 andar

EXPOSICÃQt " A PINTURA DE ONTEM *
Datar de 14 de outubro a 9 de novembro de 1975

OBJETIVO GERAL
Apresentar uma Exposição do Acervo do MUSEU DE ARTE 

DO RIO GRANDE DO SUL,denominada -" A PINTURA DE ONTEM ",dedicada 
especialmente aos professores de Educação Artística,estudantes de 
1? e 29 graus e visitantes em geral,complementada por atividades 
culturais»

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de outubro às 17h3om?pa.ra professores de Educaçao Artística* 
la parter

-Apresentação das obras doadas pelo Governo do Estado 
-Obras do Acervo do MARGS em "A PINTURA DE ONTEM"

2a.parte:
- A pre s e nta c a o Mu sica1r- Programa de Flauta Doce

Músicas da Renascença e Barrocas- Prof»Izolde Prank e alunas
- Audiovisual-MARGS-1975
- Catálogo e textos para professores*

bia 16 de outubro hs I7h3Õmí

P^ra alunos do i? e 2? graus da Area Educacional de P.Alegre 
(100 pessoas)

s-
la»parte:

-Visitação r- Obras doadas pelo Governo do Estado
- Acervo do MARGS em "A PINTURA DE ONTEM"

2a» parte
"0 ARTISTA POR ELE MESMO" 
Convidado do Diar- / ■ r e uma de suas obras* 

Texto sobre a obra do artista.
-Audiovisual-MARGS-1975

Dia 17 de outubro &s JQfo 30 minutos
Para estudantes e público era geral,com' entrada franca

- Visitação
- Fjlmest Arte no passado

[Dia1 21 de outubro &s lOLT^om*!
para1 alunos de 1° e 2? graus da 2? àrea Educacional de P.Alegre 
100 pessoas 
1a.parte:

-Visitaçãot - Obras doadas pelo Governo do Estado
- Acervo do MARGS em "A PINTTJRA DE ONTEM"•U

2a.Parte:
ARTISTA POR ELE MESMO"

Convidado do dia: - V*. ' UU
Texto sobre a obra do artista

__________- Audiovisual-MARGS-75
iDia 23 de outubro,hs.17h 5 o ml
Para alunos de le e 2? graus da 3$ Área Educacional de P.Alegre 
(100 pessoas ) 
la ,oarte:

Visitação: - Obras doadas pelo Governo do Estado
- Obras do Acervo em "A PINTURA DE ONTEM"



museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

2a» Parte r
" 0 ARTISTA POR ELE MESMO "
Convidado do diaA%r fM0 M / < A M h

Texto sobre a obra do artista
- Audiovisual-Margs-1975

Ma 28 de outubro ,bs 15h30[
Para alunos de 19 e 2? graus da 4® Aêra Educacional de P.Alegre 
(100 pessoas)

la»?arte;
- Visitação Obras doadas pelo Ooverno do Estado

- Obras do Acervo em "A PINTURA DE ONTEM”

2a» parte t
- ”0 ARTISTA POR ELE MESÍJD"

Convidado do Dia: pAHV6/p
Texto sobre a obra da artista

- Audiovisual-MAROS-75

HORÁRIO DE VISITAÇÃO DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANBE DO SUL 
De terças a sextas-feiras: Dgs 9 as 12 horas

Das 13 bs 21 horas
Sabados e domingos: Das 9 bs 12horas

Das 13 bs 17 horas

A
•v

•*

-



departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgs

museu de arte do rio grande do sul
praça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — íone 4130

EXPCSIÇXO "A PINTURA DE ONTEM" NO MUSEU DE ARTE

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, continua aprçsentan* 
do a exposição "A Pintura de Ontem”, dedicada especialmei te a estudan 
tes e professores de educação artística* • ' , ~

Com esta mostra o MARGS visa enfatizar sua função de orgao 
extra-escolar a serviço da comunidade*

Inaugurada,dia 14, "A Pintura de Ontem” vai permanecer 
aberta ao publico ate o dia 9 de novembro*

Sao os seguintes os pintores que estão com obras expostas
nesta mostra:

Artur da Costa Timóteo, Eliseú 3!Ângelo Visconti, Henri 
Martin, Rosa Bonheur, Pedro Alexandrino, Juan Júlio Enrique Geoffroy, 
Joseph Bail, Jose Julio de Souza Pinto, Jean Paul Laurens, Libindo 
Pepraz, Oscar Pereira da Silva, Osoar Boeira, Paulo Cláudio Rossi 0zi3 
e Pedro Weingartner.

Todas as obras que estão sendo apresentadas fazem parte do 
acervo do Museu de Arte*

sãctxaferasrxáiixart jaalcaaxitócfiisaHanx s^e«atX3oa;gBÍX(Ss> àQ-xpass ado

#

Atravçs da mostra o MARGS destaca e valoriza este acervo, 
como elemento básico para a sua existência e significado*

A exposição ”A Pintura de Ontem” vem atender varias solici- 
tações de professores^no quç
no processo de formaçao artística#do estudante.

A comunicação visual-plastica complementa a formação do 
aluno e lhe oferece um contato direto^com as peças de arte. Propi 
assiç a apreciação da obra e a reflexão sobre o seu conteúdo artistic< 
historico, social e humano.

diz respeito ao aprovêitamento do acervo

cia

Dentro da programação cultural intensa, que a unidade de 
acervo planejou para o período em que a expoçição vai permanecer 
aberta ao publico, no dia 29, quarta-feira, as 15,30 horas, o pintor 
e gravador Danúbio Gonçalves estara falando a um grupo de estudantes.

Esta palestra estará aberta todos os interessados.

O^Museu de^Arte do Rio Grande do Sul, órgão do DAC/SEC 
está aberto a' visitação de terças a domingos, na Av. Salgado Pilho, 
235** lg andar*



SECRETARIA BE BDÜCAÇSO E ÇULTURA 
;oE ASSUNTOS CULTURAIS

AR0L DO . RIO GRANDE DO SUL 975- 2QflAHITCBStelO
EXPOSIÇÃO » A PIIOTHA DE ONTEM”
Datas de 14 a 9 de novembro cie .1975

r

Musicas da Renascença e Barrocas# 
Organizaçacs ProfawíSOLDE FRANK

INSTDIJMpTOSs
Maria .Seatria Filho Gomes** £3 euta contralto 
Fera Maria Scheider • Flauta tenor 
Raquel de Vasconcellos Pinto- Flauta Baixo 
Fábio Ken Mori - violão 
Professora ISOLDE FRAMK • Flauta soprano e coordenação

c^v—^ cU 'Rt^,_cU -
ü grupo de alunos da Profadsolde Frank, apresenta,com este 

programa,urna. parte do trabalho que desenvolve no Instituto de/
Artes,dentro da disciplina de flauta doce#

V

*>

#

â• A Flauta doce e um instrumento antigo e constitui 
um elementojsempre'mais valorizado,para executar e vivenci 
musicas renascentistas e barrocas#Justamente o homem do século / 
XX,na procura de formas simples,encontra,nestas músicas ípitigaá, 
verdadeiros tesouross melodias e sequências harmônicas ,/é raça be 
lesa.ritmos variados e a necessidade de improvisar na /arte /a per 
cussao e instrumentação# Vejamos de perto os números '

<

_ _ _

David Funccius (1677 //1. SUITE*
Paraaquar ceto de flautas. 
Sequência- Intrada

Allemande
Courante

9 C «J

\
Sarabande 
Air

2» “SELEENES 6LTHCK»....... .a.m?^^e]®ma%(}<í8fcsl759)
Para canto e violão \( / v ‘

3,. DANÇA# ......... *,.#.** odJicbaêl píbae totòus (1571'1621 )
Para flautas,violão e precus sao\N/ } /

k-0 "NOW 18 THE MONTE OF KAYING/ÍS^ (T^hma/ Mod7ey ( ÍS57-1603 )
Sái^4inic/:^HéÍí\AÍ/Ã-.

\

V.Para canto e flautas 
5. TO0RDION

Para canto flautas e percussão/ :/ V. s
A suite de DAVID FUNCCIT/5 ^caradteritica pára a primeira epoca 

do barroco,alterna passagens rápidas ccjú, lentas nas ,àijas pr5.meiras danças, 
a Intrada e Allemande,.A Sarabandeye a /ouras^te sao/cjpos clássicos de dar. 
ças,como eram usadas nas cortes ^r±stjpcráticas-_ 'g?

A canção ;! Saltenes CFÍDei.ín,escriM;o'Tomo * 

mostra um pouco de humor da época,
Ha "DANÇA11 o grupo procura variar sempre,de acordo com as ins 

truçoes do compositor,mudar sempre o timbre,usando agrupamentos diferentes 
nas duas partes e em suas repetições#

exercício de harmonia
*»»n»

Na canção de Thomas Morley estoura a alegria pela chegada da 
PRIMAVERA,Para compreendê-la precisamos imaginar os meses de frio e escuri
dão que marcavam o inverno para o pessoal daquela epoea?deixando-os acabru 
nhados e enregelados,com imensas saudades do sol s do calor*

0 TUKDION e o exemplo das danças do seCjXVT; Rapazes começam 
tocar pelas ruas de uma cidade antiga*Ao caminhar e dançar,o ritmo da músD 
atrae outras pessoas efaos pucos9toda a cidade participa do cortejo,dan-
•--•andonelas ruas»
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO m ASSOTTOS CULTURA. IS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SOI.

» .

EXPOSIÇÃO Tf A PITOURA DE ONTEM"
Data"; c(i~* 14 de outubro ãHS de novembro de .1.975

OBJETIVO GERAI.;

-1975- 20ê Aniversário

Apresentar uma Exposição do Acervo do MUSEU I)E ARPE 
DO RIO GRANDE IX) SUL,denominada - ,r A PIKRTRà DB 0mm í?,dedicada 
espeoialmente aos professores de Educação ;»rtístioa,estudante 
I® e 2S graus e visitantes em geral,complementada por atividades 
culturais0

P R O & R A M A C Ã O

Dia 14 de outubro âs X?h30minspara professores de Educação Artística.

Ia c Parte:
- Apresentação Musical: «Programa de Pauta Dooe

Musicas da Renascença e Barrocas - Profolsolde Eranfc e aluno
- Audi o vi sua I-MARGS « 7 5
- Catálogos e textos para professores.

Dia 17 de outubro as 1.7ii50 min 

Para estudantes e publico em geral,com entrada franca 

- Visitação
FILMESs- Arte no Passado

-»
•v*

í
Dia 2?u da outubro ,as 3_9fo SOmiri

Para alunos da 2-ÁREA EDUCACIOF.il cie Porto Alegre 
( de 60 a XQO pessoas)

Ia o Parte:

-Visitação: -Obras doadas pelo Governo do Estado 
«Acervo do MARGS era "A PIFTURA DE QOTE8P

2nc.Pa.rte:
~tf 0 ARTISTA POR EüE MESMO"
Convidado do dia;- JADER DE SIQUEIRA

Texto sobre a obra do artista

- AUDIOVISUAL 'MA J :GS -19 7 5

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
ni i ___ ______ _ GRANDE DO SUL
Se"de""ír'ovÍLsoria; «“Tvení lá “Salgado Filho, 25 5 51? andar

! De terças a ?e xta s- f e ira a ? Das 9 a? 12 horas 
Das 15c as 21 horas 
Das 9 aç 12 horas 
Das 13 às 17 horas 

Segundas --fe.uras e feriados;- sem expediente

De sábados e e domingos;



{ F ara CASAS m EJS âlSO )

Pedimos ao redator a gentileza de publicar na coluna do pro- 
xino doni 40, dia 26 de outubro.

Arte para as Escoèas

0 Museu de Arte do uio Grande d o Sul em 

sua sede provisóri a, na Av. Salg ado Filho , 235 9 1® andar , 

prosseguindo com s ua programação, convida todas a3 escolas 

de is e 22 graus para apreciar as mais valiosas e belas obra: 

de seu acervo ea ffA Pintura de Gnten,? até 9 dde novembro*

Ma ocasião, serão conhecidas do grande pú - 

blico as obras de Di Cavalcanti, ibero e Ângelo Cuido ofere

cidas pelo Governo do Estado, visando o início de doaçoes 

par a ampliaçS® d o acervo do MAFG3 por ocasião do seu 202 

aniversário*

i .

-



secretaria m EEUCACifo e cultura
.DE? ARTAMEI?TO 'DE ASSÚBTGS CTOTOEIAIS

“S E U BS A 1 T E DO RIO gR Ü HBS BQ.. S ü I;
S&ãe Provisóriar~ Av,Salgaáo Filho, 235- IQ andar

1975*. 20 2' ABJYERSARIO „IE ATIVIDADES DO WAJRGS
Ixposipo'‘"bo'IIíhvo ** a ptktuST m otoem*
Batas 14 de outubro de 1975

-24/10 a 9 /II de 2975

^XTQ PiTO PROFESSORES DE EDUCAC^O ARTÍSTICA 

ATHECiAÇ^O DE OBRAS..I)E ARTE

Prepax-e seus alunos para visitar u® museu de arte»Antes 
de mais nada procure familiarizai- a turma com o museu a sei- vi sita do o 
Para Isso sugerimos um vocabulário mínimo que poderá ser ampliado3té- 
p'icoe para discussão e atividades úteis h aquisiçao de conhecimentos 
que torrarão a visita mais proveitosao 

1 o Vo cabulário r
- Original- obra de arte gue o srtis $ produziu ■' ido_sua 

práprla cria ç ao e inspiração iVrao por eépia de 
outras abras de arte»

Restaura restauraçaoT trabalho de recompor uma obra-danl-
íi cada ? de\ro2vendo~lhe a aparência original o

Cp-nservadorr.- Técnico em mus©elogia encarregado da eonser- 
vaçáoC conservar) 9estudar*.expor as obras do 
acervo de m museu

Do ado rs: -- pessoa- que faz- doaçao de obras ao acervo de um 
museu.»

~ Que ê um museu? ¥oce já visitou algum*. ?
- Que ê um museu de arte ?Brs que um museu de arte ê diferente de 

um ijQfósen de ci6nelas ou de historia?
- IsJip' museu possui calecoss- Que é uma coleção?
- Vocé- já colecionou, alguma coisa ? 0 que
v- Cama os museus adquir em suas coleções?

paç-a uma- relaçao de diferentes raamfestações de arte que podem 
ser encontradas em um museu*

- Comentar a diversidade da pessoas que visitam um museu»
- procure saber alguma coisa sobre a eriaçao do KMGS*

r
Aí.FABETI ZAÇ^Ü VISWAX, .* ,>»

Pára conhecer os pintores do passado * chamados de antigos mee 
tres-ê necessário visitar um museu de arteoEete encontro nunca ê p©0— 
maturo*podendo ser feito mesmo que o visitante rio entenda muito do 
assunto» P&ra apreciar e compreender as obras cie arte ..necessitará, 
provavelmente8de uma vida<>

Constitui "uma arte15' ver-aa^eoieas»Há diferença entre •-Olhar'-5’ 
0 VEB» A arte requer nrazs do que visa o 6 ti ca para ser compreendida»
0 VER uma pintura nao ê o mesmo que olhar a tela esticada7repassada
de. formas er cores no espaço ria rooIdura»SABER VBR_ò__sfiSÍí-lA-f—âsi^à-làlL.
olha *

Há visitantes que acham que arte deve ser a reprodução fiel 
do objeto registrado» GOETBS deu a- estes,uma aeertaaa respostaSe 
um- tato é pintado ou esculpido fielmente ..Isto significa um to tá a mais 
na mundo,.mas na.o chega a ser ob'ca de arte»

R OBRA BE A PIFE corno E^TE ¥0Y0 ou INOVO SE Rs antes nunca exi s
tente na l%tureza>é um a fo rma nova qud contém a si mesmo ^ 
gem do f a to ar tf s ti c-o c coma obra de arte s exige uma aprosimaçao DISPOM 
VEJ, pur~" parte do apreciador» Esta aproximação _4l8jjppivelg é uma 
aproximacao aberta?em termos de aceitaçao total»
- - i-  • ■ í— —aberto oue se dirige a. bodo o ser humano

A aborda-
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ré. tu cie da jbra.,

o destaque das j.ãiihay, eup

■pnra n.-pisífisri-B**a.* o r.© íü&jpo :-:í<;
obra Je arte-Ceis-

rie re ec nfeece r o s alew©nt •>s Que 
constitui a estrutura que permite 
t e s © i. cu ras ií4 a t-e=

i: _>.r maiStc /imeut j

SIOTRTI £ ATínO •■. j.. l.H16 5110 'o p TV:b ra -3 e a a fce • a p reee r. • aTvds a grande

- "Li bar ba di.
• íiiari^uageu'*

Hllnu?
T»5‘ a1 aa

• Oontexv. fn.e t£r.t

A eonseienTii^a*, vo daste©
a pleni cude da í/fcra de arte,.

FOfftBS BI Bb I0 Q'BÂ 3?10A 3 v
«Tempo 5* - folhetoOTBÁ. RJ - "Terop.j

K» Ha o a a

FS|*i;j kv. da Silvai- r ; riti ra de A^e-ilar’

/: «
"Enimnir

mu. m í ag a ..■

-

-
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SEClYm.aJA. DE EDUCAÇÃO ® CULTDRA 
DBPÁm‘A*BKTO DE AèSÜSTOS CDLTDBAIS

â bjlí,.22 jJLa._. |jãà.ém w m s p l
Sràe ?.!;ov:)Bcr:aí Av« Salgaü-.* Filho. 235 ~ Ia andar-

.UX..-. ?■ ?. 2S-â£,rviMgiS

.UX/' X' , ,X. ÁP&jpffl> " A P.TTOCTRA 1» 01TCEM" 
Da. c.: 3 * r/j udro a 9 de novembro

ASM :-v obras m a s ••:• b. m aifabmizàc&o . y t sp ai,
• ' i .n -•««. --- * .. ,-^.w •.r-*»«vn -v -*i

C&nsfcitui J,raa arte” ver as coisas o Há diferença 
fundamental entre "olhar e uTCH‘vo A açto pura 0 inteiramente 
piritual* requer mais de que a visão Lotica. perfeita afim d© ser 
compreendidac 0 YEK uma pintura nao © o mesmo que olhar a tela » 
esticada * repassada do forma 0 cores no espaço de. moldura o 0 Mis

siste precisame ,em„cc 3 aos olhos o que
foi feiro para 0 espirj nao e#se mu;iir das léntes da

v erudição* medir? comparar, SABEB VER a sentir o que so olha o

* Para conhecer os pintoras do' passado, chamados de 
antigos mestres * fco-rça-se necessário visitar um museu de arte o -» 
Este encontro ntúica 0 prematuro, podendo ser feito mesmo que o vi 
sitant©-espectador * nao eni nda muito do ^ssunlo* Para apreciar 
e compreendõr as obra' do ar ;o«. necessitara? provavelmente* de to 
da uma vida o

03

W'

*

P P
■m um so quad.ro ha infinitamente 0 que ver e*.exi& 

tem muitos medes d© aprecí|~lo0 Conhecimento^ escolares sobre o 
que representa uma obra* sao apenas um conteúdo material mas que 
nada falam sobra como foi pintado® Lm? o quadro que oferece « 
apenas o assunto? nao mostra ao espectador a obra (íe arte na sua 
totalidade o

>:>
Ha visitantes que acham que ATWB devo ser uma re

produção fiel do objeto^tratado® Goethe deu 0. esbes uma certa— 
da $05posta % JfSa um tote 9 ninta/io fislinente? Isto significa ura 
to to a mais no mundo* mas nao chega a ser obra úo arte” o5

A obra de ar ESTB MOTO ou MOTO Slg, antes
nunca existente na Ma tu reza * e. uma forma nova cie contem a si - 
masmco A abQtdagem dp ffltfl: ARTÍSTICO), como obra Is art®, exiga - 
uma agroximaçao «disponsave i.n por parte do espectador* Esta f,.apro 
xiraaç&o dispqniv xV' © uma aproximação aberta* em Vermos de aceita 
çãc» AHTB E ÜM^COTITEXTO ABERTO* • o que se dirige a bodo o ser hjg 
mano* poucos estão preparados para dialogar e participar com a - 
obra de arte*



C'Jrihecettác.’ as QX^á/jíDÂDES DO ESPECTüDOH poderá o professor 
mcluz.lr melhor seus aluaos &o aproveitamento das visitas a um mu

seu ju galeria de arte»
QíJ^LfDÂDES DO ISFEOTnDOE

■ . Qualidade» condicionastes ( 3)
í 3)2» Qual I dades geaduantee

1*1 S e r.i8 í oi j. i da d e
Jylrrl -»sensibiiidade externa? aspecto 

s e ns o r i a i e x te rtso »v i & ta, o i ho s » - 
Educar a sensibilidade extersaa9 

1*2»2~ sensibilidade internar*- imagi- 
naçao,f a nta zia,memdria >vibraçao 
diante dos fatos»

1»£'y -Intel, g&nvlai- • •
1*-2 » I o - i nt eli ge noia i nve nti va „ es colhe j 

dentro,ve r d e ntro 0
1*3* ~-Jui z-õ X ntro spe e ti vo r

X->3»lo- afirmar positivaíneirte ou nega- 
tivamente0Juízo que vem de den 
tro^Conforme o que ve dentre? 
da obra»Assentimento 9 slntoni ac 
concordância final c?om a obra,

Z*. Os gradativos aumenta a* o diálogo
2«Cultura? cultura cultivada o

cultura de si mesmo»- 
2* 2~ Perspicácia:*- que v© através»

Que vê por entre os fatos 
quei aparecem»

2o 3» í-Pond eraç ão r-pesar r aval i ar,, prov ém 
do convívio©

0 professor deve conduzir o aluna a uma ATITUDE DISPONÍVEL. 
infundir cemfia-^a e® ee -s px-jprios olbos,cérebro e reações emoeio 
nai d 9 para que possa pari. ripar da obra de arte» Exercícios de con- 
oetiiraçao sobre una formapor tempo suficiente para que sejam memo
rizados seus elementos essenciais e se-estabeleçam relações entre 
eles*dao uma imagem: mata clara da obra»Torna-se «saimçmais fácil 
analisá-la e compará-la ;•?: ©utrae formas,a outras obras de arte &
& pró p ri a real i da d o m\ tu ra 1,,

Quanto a noy-So de "beleza 5 8 pode-se entendê-la tanto m pas 
sado como no presenteo

0 risota ri^piiáçao do púbXicc diante de um quadro9demorertra 
que o mesmo,, ainda ê estranho ac observa dor»

Entre a obra e o espectador prosegue o colòquio humano»

r



♦
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Diante da obra pode ocorrer a falta^de emendimenlo^o de^agxaa,,, 
a duvida,pois o primeiro encontro nao vai alem de ÜM& Al 
q'Í\:0o Somente a voltada contemplação ea perpuiriçao atingem a pue 
sutude da obra»

Para K^nsen-B&hia^a composição e o colorido formam 
obra c5e srta.Òelso 5f»lly «is auejalám do assumto cm temática a 
naeessário VER,ta»béip, o «wTisretrto >* rft®o e a proporção» E «eoes- 
sário recon&acer os elementos que integram o cobjotto. A forma ^ 

estrutura q«e permite o destaque das irnliaB,superríoiserconstitui a 
t e s 5 i tu ra s fl) a te=

SIWKTIMIDOr. .j5icle obra de arte,apresenta elementos pJToda a
p.vioB::

- liifoerdade
- Xinguagém
- Bítmo
- Técnica
- Contexto histérico-socialo

.A conscientização destes elementos conduzirá o apreciador 
a plenitude da obra de arte©

FOIRTES BXBTjIOGRéFIGAS::
MTC®A„HJ - "Tempo 4W e "Tempo 5” - folheto 
K* Hgi aseii- "Encontre com a Arte"
Kellys.Celso- Arte e comunicação 
F©reira da Silva«* "Crítica de /rtelier-* 
HJB§~ inSESCO- O Museu e o Visitante 
Revistas de Ar-te^



museu de arte do rio grande do sul departamento de ciência e cultura
pôrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — l.° andar — fone 4130

SECRETARIA. DS EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS

1975MARGS

UNIDADE DO ACERVO
IXS- EXPOSIÇÃO : ACERVO DO MARGS - MA PINTURA DE ONTEM” 

PERÍODO

LOCAL DE EXPOSIÇÃO j Salão

RÉLaÇÃO DAS OBRAS EXPOSTAS:

01- ”DR. FAUST”

02- ” JURAMENTO DE LAFAYETTE"

03- "A EMPREGADINHA”

0Z|f-”0 POBRE MENINO"

05- "NATUREZA MORTA”

06- '«A DAMA DE BRANCO"

07- "CRECHE"

: De W10 à 09/11/75

P. - Jean Paul Laucens

P. - Henry Martin

P. - Joseph Bail

P. - Paulo Cláudio Possa Osir

P. - Pedro Alexandrino

P. - Artur da Costa Timoteo

P. -Juan Julio Enrique Geoffroy

P. -Oscar Pereira da Silva

P. -Eliseu D1Ângelo Visconti

P. -Libindo Ferraz

P. -Oscar Boeira

08- "MOÇA"

09- "DORSO DE MULHER"

10- "RIACHO"

11- "PAISAGEM II"

12- "PEQUENO LAGO NA PLANÍCIE"?• -Rosa Bonheur 

13“ "ESTUDO DE INTERIOR"
1 ij.-"ESC0MBR0S”
15 - " PA IS AGE M11

'rjL

*
p. -Pedro Weingartner 

P. -Pedro Weingartner 

P. -Pedro Weingartner

OBRAS DOADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO: Sala

01- "A COLHEITA" 

02- "PINTURA"

03- "PAISAGEM"

p. -E.Dl CAVALCANTI 

P. -Ibero Camargo 

P. -Ângelo Guido

EXPOSIÇÃO PERMANENTE : Obras Mis sine iras

- Anonimo (Escultura)01- ANJO 

02- SÃO FRANCISCO XAVIER - 

03- SENHOR DOS PASSOS

MII

II
II

■/

NA DE VISITANTES : 1.395
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GERALLEVAR T A I.i E IT T 0

ESTUDANTES 1122

ÓOPR0EE330RES

ARTISTAS 29

1Ó0CONVIDADOS ESPECIAIS

2bOUTROS

TOTAL GERAL: 1395 visitantes



•*
ESCOLAS: ( para número de programa e ofício circular h r>irecao)

39 escolas estaduais 
43 particulares 

3 federais 
2 municipais

1* AE

1 matriz87

43 escolas estaduais 
47 particulares 
4 municipais

2* AE.

1 matriz94

45 estaduais 
21 particulares 
7 municipais

3* AE

73 1 matriz

107 estaduais 
59 Pprt*
10 municinais

4a. AE

1 matriz156

trx>jc ■’


