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<io Arte do Rio Grande o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, inauguração da exposição 
do arquivo do pesquisador e cole
cionador Cláudio Morrain, que 
tem cadastrado mais de 1.500 ar
tistas brasileiros.

No Museu 
de Sul, inaugura çãó da exposição 
do arquivo do pesquisador e cole
cionador Cláudio Morrain, que 

1.500 ur-tem cadastrado mais de
tistas brasileiros.

Jornai:
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Colecionador expõe 

297 artistas gaúchos
,1"A 1
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v_- Os arquivos de Cláudio 

Morrain estarão expostos à 
visitação pública, a partir 
de hoje, das 10 às 17 ho
ras, de terças-feiras a do
mingos, até 17 de agosto, 
no Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul, na praça da 
Alfândega, no antigo pré
dio da Delegacia Fiscal. 
Cláudio é um pesquisador 
e colecionador gaúcho que 
começou a coletar material 
«obre arte desde 1056, con

tando seus arquivos com 
1.500 artistas nacionais ca
dastrados.

A mostra reúne 207 pas
tas de artistas gaúchos, on
de há documentação com 
convites e comentários de 
jornais, além de ilustrações 
feitas por alguns artistas. 
Obras de certos artistas, 
pertencentes ao acervo do 
Museu, completam a expo
sição, buscando dar-lhe um 
aspecto mais didático.

O? arquivos de Ci áudio 
Morrain estarão exposto? à 
visitação pública, * partir 
cio hoje, das 10 íh 17 ho
ras. de terças-feiras a do
mingos, a)é 17 de acosto, 
no Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul, na praç » da 
Alfândega, no antigo pré
dio da Delegacia Fiscal. 
Cláudio é um pesquisador 
e colecionador gaúcho que 
começou a coletar material 
sobre arte desde 1955, con

tundo 5cv> arquivo- cora 
1.500 ar»nai:i<\; ais 
«lastrados.

A mostro reuno 2d7 pas
tas de artiu-i: gaúcho-. on
de há documentação com s 
convites e comentários ác 
jornais, além <fe ilusfcr 34 i es 
feitas pur Mcnns artistas. 
Obras do ccnos arestas, 
pertencentes ao acervo do 
Museu, corr.pieta-m a expo
sição, bu.eanilo dar-me um 
aspecto maus didaiico.



Arquivos de 

Cláudio Morrain 

expostos no MARGS
nárdo público. Sempre in
teressado por arte, realizou 
curso extraour r ieul ar de 
Desenho, Modelagem o Pin
tura, com os professores Lo- 
catelli, Ruibens Cabral e 
Lucienne Rusdhel, no Insti
tuto do Artes da U KIWIS.

ção. Morrain coleciona ca
tálogos de exposições, assi
naturas de artistas e algu
mas vezes obtém até obrus 
(de pequenas dimensões), 
ampliando ainda mais seu 
trabalho.

Natural do Estrela, flõ 
anos, Cláudio Morrain foi 
professor durante alguns 
anos. Depois passou a exer
cer atividade como fiuncio-

leção onde estão cadastra
dos mais do 1500 artistas 
nacionais.

Possuidor da maior cole
ção de recortes de jornais 
sobre o assunto, Morrain é 
responsável |K»r cate Impor
tante Irubulho que deverá 
ser doado ao MAIW3S, enri
quecendo o Departamento 
de Pesquisa e Documenta-

DuyH‘nta« p noventa e se
te paslas do arquivo de 
Cláudio Morrain podem ser 
vistas a partir das ltth do 
hoje, no Museu de Arte do 
IWiS. Nelas estão reunidos 
informações 
entrevi,slas, lotos e outros 
ilpo* de documentação so
bre artistas gaúchos. Desde 
1955, Cláudio Morrain dedi
ca-se a pesquisa e esta co

ou rrioulares,

Cario# Scarlnci conclui 
sua apresentação assim: "O 
exemplo de Cláudio Mor
rain devia ser seriamente 
considerado pelas entidade* 
que detêm o poder cultural 
entre nóe, porque tanto já 
se perdeu de inestimável 
valor de nossa memória #

Wm

patrimônio que se precisa
va tentar salvar o que ain
da é presente (mesmo já 
sendo passado). Que o sin
gelo devotamento do ar. 
Morrain possa servir de *-
gradável advertência ao# 
senhores da cultura, às ve
zes por demais ocupados 
com grandes assuntos parav v A,
voltarem sua atenção a pe
daços de VGÚÍbos jornais’*.

A •
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Desenho de Ana Luísa Alegria, na coleção de Morrain

H-
Belo Iruballw
Claudf Morrain mostra sou arquivo,

cuidadosamente ..rgaiázado. com o bom 
gosto da equipe do Museu de Aite do 

Hio Grande do Sul. que associa 
obras de arte à coleção.

O requinte do arquivo evidencia-se com 
tibnimas das ilustrações espccialmeni# 

criadas pelos artistas para completar a 
coleção de recortes. Morrain recebeu.

ua alx ilura da mostra, tunlo com a esposa 
e Ijllia os culislãs e amigos que la 

esinciam cm grande número.
para cumprimentá-lo

Entro os quadros de qualidade qu« 
eonqdi'tam a mostra o retrato de Morrain 

assinado por Jouo MotUm. C lande Morrain c a filha Dulce, na mostra do MARGS
4»



Arquivos das artes 

plásticas gaúchas

• ■•.vvxí'-.y.vvSv-v.’’ v-

Malagoli e Jungbluth, nos arquivos <ie Morrain expostos 
MARGSvo

homenagear os artistas plás
ticos gaúchos. “Há muito 
tempo que eu vinha pro
curando um lugar suficien
temente amplo para mostrar 
todo o meu arquivo. Vinha 
planejando a exposição há 
vários anos, e em março 
passado entrei em contato 
com o Museu e combinamos 
para julho. Mesmo aqui, que 
é bem grande, parte do ma
terial teve - de ficar empi
lhado”.

Além dos catálogos das 
exposições dos artistas, o 

"Em 1946 ©u me mudei jornais e autógrafos. Tenho material arquivado por
para Porto Alegre”, conH- pensado em editar um li- Cláudio Morrain se *cons£i-
nua ©le, e naquela época só vro, porque o que me preo- tui basicamente de recortes
havia urna única galeria de cuipa, atualmente, é a con- de jornais. “Eu compro dia-
arte na cidade, que era a servação do meu arquivo, riamente todos os jornais
Casa das Molduras, na Rua Qucto que alguém cuide de- da cidade e vou recortan-
da Praia. Eu penSei então le, inclusive continue o meu do tudo o que sai sobre ar
que deveria conhecer os ar- trabalho depois que eu de- te. Isso inclui também jor-
tistas, sua arte, süas técni- sapareeer. Penso em doar, nais do centro do País e re-
oas, e comecei a arquivar através de um testamento, vistas. Estou tentanto ver
o material que eu ob- todo o meu material a um se ganho assinaturas dos
tinha. Em 1955, já mais órgão do Governo, para ga- jornais daqui, para tornar
ambientado, comecei a visi- . rantir justamente que todo minha pesquisa menos one-
tar os artistas, juntar catálo- o meu trabalho não se per- rosa. Mas os artistas, pelo
gos, me corresponder com ca”,
eles. Desde então recebo 
muito material de outros ===
Estados. Há 16 anos comecei 
a organizar o trabalho em ===
pastas. São catálogos, currí
culos dos artistas, fotogra- Segundo Cláudio Morrain, 
fias, gravuras e reproduções a idéia da exposição surgiu poeta c crítico de arte Wal-
de obras, críticas, artigos de através de sua intenção de mir Ayala: “Este homem,

modesto e anônimo, tem a 
paixão instintiva e resisten
te do grande colecionador. 
Tem farta documentação de 
grande número de artistas, 
subsídio valioso para quem 
quiser lançar a tarefa ur
gente e necessária de uma 
pequena história das artes 
plásticas dos nossos dias. ou 
para qualquer pesquisa par
cial do gênero. Mas não fica 
aí a angélica loucura deste 
homem. Ele compra telas, 
subdivide em pequenas par
celas. e pede aos pintores 
que vai conhecendo, que 
lhe façam rabiscos, dese
nhos. mini pinturas assina
das. É sua coleção, são seus 
rabiscos que já chegam ás 
centenas. A existência de 
Cláudio Morrain é uma es
perança, uma lição generosa 
e perfeita do que pode acon
tecer na raiz do coração do 
homem, quando a sensibili
dade vem regida de uma 
natural inteligência”.

Para melhor ilustrar a ex
posição, a direção do Museu 
achou interessante juntai 
uma obra de cada artista 
ao material que Cláudio 
Morrain reuniu. Visitar a 
sua exposição é dar um mer 
gulho no tempo e na art< 
que nosso Estado produaii 
durante o século. (A.S.).

Cláudio Morrain, há. quase 30 anos colecionando documentos sobre a arte brasileira

Os arquivos de arte plástica de Cláu
dio Morrain estão em exposição no 
MARGS. Trabalho meticuloso e exaustivo 

que o pesquisador e artista vem organi
zando desde 1955, revela um painel com
pleto do que se tem feito nas artes plás
ticas do Rio Grande do Sul. Importante de 
se ver.

menos, colaboram muito 
comigo. Eles próprios me 
enviam muita coisa, além 
das galerias, que guardam 
tudo e depois me mandam 
também.

Sobre Cláudio, escreveu o

MODESTO

1 áudio Morrain está 
expondo no Museu 
de Arte do Rio 
Grande do Sul o re- 

Itado de toda uma vida 
ledicada à pesquisa da 
jumental das artes plásticas 
>rasileiras. Seu ara ui vo pes- 
oal, que ele vem organi- 
ando desde 1955. possui ca

dastrados mais de 1.500 ar- 
stas nacionais. Por falta 
e espaço, porém, a pre- 
ente exposição se limita a 

mostrar o que Cláudio Mor- 
ain arquivou de arte gaú- 
ha. São 297 nomes, abran- 
endo o que se tem feito 
ias artes plásticas do Estado 
esde o século passado. De 
mportância inestimável pa- 
a estudiosos, artistas, pes- 
ursadores e interessados, 
s arquivos de Cláudio Mor- 
aln estão expostos no Mu- 
eu de Arte do Rio Gran- 
e do Sul até o dia 17 de 
gosto.

CONSERVAR

“Desde criança”, conta 
Cláudio Morrain, “eu sem
pre gostei de artes plásti
cas. Meu pai era francês, 
pintava, desenhava, era pro
fessor de música, e eu me 
criei naquela convivência, 
naquele ambiente de artCr 
Então comecei também a 
pintar. Pinto e desenho há 
44 anos. Também faço es
culturas, mas ninguém me 
conhece como artista. Sou 
muito tímido. Tenho qua
dros em casa mas nunca fiz 
nenhuma exposição. Sou co
nhecido mesmo como pes
quisador”. “Nascido em Es
trela, em 1916, Cláudio foi 
professor por alguns anos. 
Depois passou a exercer a- 
tividades como funcionário 
público, estando atualmente 
aposentado.

28 DE JULHO-DE 1981
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■emh Doze mostras de arte
3.° piso da Casa Masson es
tá com a mostra de 27 o- 
bras do pintor napolitano 
Carolus, com retratos e gru
pos femininos em sofás, ce
nas de costuma, cirandas e 
um santo, quase tudo em 
arte típica e de humor. A 
seu turno, a Eucatexpo a- 
presenta da catarinense Dir- 
cea Binder, 40 aquarelas « 
óleos de casarões, capelas, 
cavalos e pássaros, ora pri
mitivos ora fantasiosos.

ENTALHES E PINTURA 
— No Hall de Cristal^ do 
Palácio Farroupilha há a 
mostra de entalhes baianos 
bem diversificados e típi
cos da arte da Boa Terra.

Por sua vez, o Espaço 
Nobre, Loja 20, da Galeria 
Champs Elysées mostra a 
pintura a óleo de Marlene 
Barbacha*, já conhecida a- 
qui pela Arca 80 e Banri- 
sul e com casario popular 
e paisagismo suave.

DESENHO .EM BENTO 
GONÇALVES — O conhe
cido escultor João Bez Bat- 
ti abriu em Bento Gonçal
ves um atelier de estudan
tes que vem de fazer sua 
mostra na Cantina dos Pas- 
quali naquela cidade, sen
do apresentada pelo profes
sor Armindo Trevisan. Lá 
expuseram seus desenhos 
Ademar Fagherazzi, Aríete 
Guedes, Elisabeth Barbosa, 
Eloisa Tregnago, Silvia Me- 
neguz, Sirlei Chiminazzo e 
Valdir Ben, sendo o vernis- 
sage regado pelo Coral Do
na Isabel e com trabalhos 
apreciáveis.

tra coletiva de alunos do 
nóvel centro e dos profes
sores Poreela, Bernhardt e 
Nathaniel Guimarães. O A- 
telier Estúdio dos Moinhos 
de Vento está bastante mo
vimentado e corresponde à 
fase atual de expansão dos 
núcleos de iniciarão nas ar
tes plásticas que se têm 
disseminado através da ci
dade.

AL DO OBINO

O 10.° SALÃO DOS JO
VENS — Esse apreciável 
certame, que promove os 
jovens que surgem, está na 
Galeria-Hall do Centro Mu
nicipal de Cultura com a 
meia centena de classifica
dos e alguns destaques de 
outros prélios. São dese
nhos, gravuras, pinturas e 
esculturas bem selecionadas 
e representativas das novas 
gerações que surgem.

ARQUIVOS DF CLAU- 
DTO MORRÂIN — Es^e de
dicado e veterano colecio
nador há um quarto de sé
culo vem forjando um ar
quivo com mais de 1.500 
artistas nacionais e agora 
está com uma seleção dos 
nossos no MARGS numa su
gestiva mostra em que de
zenas de pastas cadastram 
os artistas do RGS, com 
quadros que ilustram os 
nossos artistas em pauta, 
havendo centenas de pastas 
em mesas.

COLETIVA DE ALUNOS 
— O Atelier Livre da Pre
feitura apresentou, anteri
ormente ao 10.° Salão, uma 
mostra coletiva de dese
nhos e pinturas, em que se 
destacaram principalmente 
os desenhos de faturação 
bem atual e trabalhada, era 
contraste com os trabalhos 
coloridos, de desigual qua
lidade .

DUAS MOSTRAS FOTO- 
A arte fo-

A GALERIA D ARI ANO 
<— Esse centro da Rua Je- 
rônimo Coelho está com u- 
ma seleção de Calazans Ne
to da Bahia, artista bem co
nhecido entre nós, além de 
uma seleção do acervo do 
centro, em que não falta 
ura recanto dedicado a ob
jetos antigos. Ligia Daria- 
no Kern mostra ainda o- 
bras de Vasco, Biancheti. 
01 medo. Leda Flores, Jen- 
ner e Darei.

GRÁFICAS 
tográfica está avivada em 
mostras na cidade. No.... 
MARGS, temos Yerushala- 
im, exposição de Moacir 
Kulisz em torno da Cidade 
Santa e a mostra de retra
tos fotográficos de Guaracy 
Andrade, no restaurante 
nos altos da Rua Dr. Flo
res, onde funcionou o efê
mero “pub” em grenat e 
preto, hoje com a sede to
da em branco-dourada.

A FIGURA HUMANA — 
No Atelier da Rua Tobias 
la Sil\a, prossegue a mos-

CAROLUS E BINDER — 
A nova galeria de arte no
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ARTES PLÁSTICAS

Pintor faz trabalho inédito: 

juntar material sobre artes
quareliPtaí. desenhistas, fal
tando completar a coleção 
com cerca de 100 gaúchos 
sobre os quais faltam da
dos: “Há muita gente de 
valor, participando de bie
nais”, julga ele.

los e técnicas e enviar cor
respondência aos artistas.

material
ROBERTO ANTUNES FLECK

solicitando-lhes 
para sua coleção.Depois de trabalhar du

rante 35 anos como funcio
nário da Secretaria da Saú
de e seis como professor 
de um grupo escolar em 
Sà<> Lourenço do Sul, Cláu
dio Morrain. nascido em 
Estrela, pintor por passa
tempo. continua a realizar 
um trabalho que exige bas
tante espaço — exatamente 
uma peça — de seu peque
no apartamento no Menino 
Deus. Ele coleciona mate
rial sobre artistas plásticos, 
coletando textos de jornal, 
críticas, catálogos, fotos, 
autógrafos e criações em 
minatura, prestando uni 
serviço público de muita 
importância para a história 
da arte no Rio Grande'do 
Sul.

Esse início permitiu que 
hoje Morrain possa expor 
no Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul, até 17 de a- 
gosto. 297 pastas somente 
de artistas gaúchos, deven
do. em 1982, mostrar mate
rial de criadores plásticos 
de outros Estados como 
Goiás, São Paulo, Bahia e 
Espírito Santo. A partir de 
1964, Morrain passou a or
ganizar o material de que 
dispunha, separando, por 
ordem alfabética, em enve
lopes .

Caixas e mais caixas de 
papelão, há 26 anos. eram 
amontoadas pelo coleciona
dor. contendo o material de 
pesquisa que hoje ele colo
ca à disposição dos estu
dantes e professores para 
que façam trabalhos didáti
cos. Conseguir o endereço 
dos artistas e receber ma
terial foram algumas das 
tarefas a que se dedicou 
Morrain durante todos es
ses anos. Além disso, jor
nais do interior do Estado, 
do Rio e de São Paulo, mui
tos deles oferecidos por 
amigos, eram outras fontes 
de consulta às quais Mor
rain recorria.

Sua coleção recebeu elo
gios que o gratificam mui
to. Uma dessas observa
ções foi um reconhecimen
to de Walmir Ayalla. um 
dos mais importantes críti
cos brasileiros. - Ninguém 
fez um trabalho semelhan
te ao seu, disse-lhe o críti
co. porque outros colecio
nadores só se preocupam 
em juntar obras e autógra
fos.

O pintor de Estrela ou
viu a afirmação do crítico 
e a considerou uma opi
nião importante, compreen
dendo mais ainda que seu 
trabalho representava um 
esforço de enorme impor
tância cultural.

Artistas gaúchos, de ou
tros estados e até estran
geiros compõem o acervo 
desse idealista, que já reco
lheu o equivalente a 1.500 
pastas a serem completa
das, tendo hoje de 800 a 
mil dessas pastas concluí
das.

Futuramente, Morrain te
rá que se desfazer da cole
ção, mas isto só acontecerá 
quando a morte o impedir 
de continuar a formar esse 
arquivo, onde há. inclusive, 
material europeu, enviado 
da França, da Itália, da A- 
lemanha e de Portugal. An- 
ter de transferir, para o 
Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul. sua cole
ção. a título de doação, por 
testamento, ele vai exigir, 
através de um documento 
oficial, que o governo do 
Estado dê condições para 
que as pastas sejam conser
vadas com todo o cuidado 
necessário. E mais: ele vai 
exigir também que a cole
ção seja ampliada cada vez 
mais.

Homem sensível, ex-pro- 
fessor de violino, ele estu
dou modelagem e pintura 
com o professor Aid o Lo- 
catelli no Instituto de Ar
tes. Não quis encarar a 
pintura como uma profis
são, porque a vida o condu
ziu para atividades como o 
magistério e o funcionalis
mo.

Morrain começou a reco
lher esse material por cu
riosidade e pesquisa, tendo 
sido. em 1946, frequenta doi
da Casa das Molduras, a 
única galeria de arte então 
existente em Porto Alegre. 
I)o contato com as obras de 
arte ali expostas surgiu o 
interesse em conhecer esti-

Esse esforço permite, ho
je, que o colecionador te
nha guardados materiais de 
cartunistas, ceramistas, a-

Agora, no conforto de 
seu pequeno apartamento 
na Rua Enrico Lara, bloco 
quatro, porta 115, no apar
tamento 424, o coleciona
dor abre as portas de sua 
moradia para receber estu
dantes que poderão visitá- 
lo em comissões de quatro 
pessoas, no máximo, consi
derando a exiguidade de 
espaço. Ali, poderão entrar 
em contato com o testemu
nho silencioso de documen
tos que contam a história 
de quem cria e recria, com 
espátulas, pincéis e cores, 
o mundo à sua maneira. ,


