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O INSTITUTO DE ARTES E A CULTURA SUL-RIO-GRANDENSE

Até fins do século dezenove, o trabalho com as artes plá£ 

ticas no Rio Grande do Sul provinha, em sua maior parte, do trabalho mais 

humilde nas marmorarias, nas litografias e nos estúdios de fotografia.Con 

tudo, já no início do século vinte, a atividade artística ganha grande 

significação entre as elites locais que logo providenciam a criação do 

INSTITUTO DE BELAS ARTES para funcionar como instância de legitimação e 

dar status ao trabalho dos artistas que surgem entre as camadas dominan
tes .

Desde o seu inicio, sob a direção de Libindo Ferraz que 

contava com o apoio de artistas como Oscar Boeira e Francis Pelicheck, a 

renovação nunca deixou de se processar na ESCOLA DE ARTES e no INSTITUTO. 
Um dos marcos desse processo foi a mudança de orientação, em 1936, 
do o INSTITUTO passa a ser dirigido por Tasso Corrêa e a ESCOLA recebe

quan-

novos professores do quilate de Fernando Corona, Ângelo Guido, José 

Lutzemberger e João Fahrion. Outro momento de redefinição de rumos e de 

dá cdm a chegada de Ado Malagoli,no 

, época em torno da qual se deu também a contratação de 

novos professores como Cristina Balbão, Alice Soares e Aldo Locatelli.

maior abertura para a modernidade se 
início dos anos 50

Assim, duranté um bom tempo coube â Instituição capitane

ar o desenvolvimento do sistema de artes em nosso Estado. A partir da dé 

cada de 60, entretanto, essa função passa a ser compartilhada 

instituições e, mesmo, com novas instâncias em que se cosolidarã a pro

dução, a circulação e o consumo das artes'plásticas,

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, do Atelier Livre da Prefeitura Muni

cipal de Porto Alegre e da Faculdade de Arquitetura, especialmente ativa 

durante os anos 70. Nesses anos, também as galerias comerciais passam a 

interferir de forma decisiva impondo-nos as tendências e critérios do 

mercado de artes.

com novas

como e o caso do

Todo esse processo, gerou alguma confusão e perplexidade;
em determinados momentos chegou mesmo a generalizar-se uma competição 

enciumada e pouco produtiva entre essas várias instâncias; contudo, fina
lizamos a década de 80 constatando que o que houve foi uma significativa



complexificação do circuito das artes plásticas em nossa sociedade que 

abriu espaço para a participação ativa de todos esses setores. Nestes a 

nos 80, apõs um período de indecisão, o INSTITUTO DE ARTES, renovando o 

seu corpo docente e repensando sua atuação e suas funções, mais uma vez 

abriu-se ã mudança e retomou seu papel como um dos mais importantes cen 

tros geradores de produção plástica no Rio Grande do Sul. Basta darmos 

uma olhada nos nomes que despontaram entre nós nos últimos tempos para 

constatarmos que, em sua imensa maioria, passaram pelas salas do INSTI

TUTO DE ARTES, e basta darmos uma olhada no que hoje acontece no INSTI

TUTO para verificarmos que entre seus alunos despontam já valores que 

logo se firmarão como o que há de melhor nas artes sul-rio-grandenses.

Dessa maneira, o INSTITUTO DE ARTES foi, ao longo do tem

po, alargando seu desígnio inicial de dar legitimação ãs ações artísticas 

da elite local e, hoje,se impõe como um centro de produção e de reflexão 

que se integrou â história do desenvolvimento social do Rio Grande 

Sul.

do

Foi tendo em vista essa trajetória que a Coordenadoria de 

Artes Plásticas do CODEC e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 

mento em que a Galeria João Fahrion completa um ano de existência, resol 

veram homenagear o hoje INSTITUTO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL com a montagem da exposição "João Fahrion e seus Con

temporâneos do Instituto de Artes no Acervo do MARGS" que lembra, ainda 

que de forma suscinta, um dos mais brilhantes momentos da já quase secular 

Instituição da Rua Senhor dos Passos.

no mo-

Porto Alegre, 14 de dezembro de 1989.

Ji iuiz do Amaral

Coordenador de Artes Plásticas e 

Assessor Especial
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JOAO FAMRION

O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - CODEC/RS, ATRAVÉS 

DE SUA COORDENADORIA DE ARTES PLÁSTICAS E DO MUSEU DE ARTE 

DO RIO GRANDE DO SUL - MARGS, TEM A HONRA DE CONVIDAR PARA 

A INAUGURAÇÃO DA MOSTRA

JOÃO FAHRION E SEUS CONTEMPORÂNEOS

DO INSTITUTO DE ARTES NO ACERVO DO

MARGS

QUE SE REALIZA EM HOMENAGEM AO CORPO DOCENTE E DISCENTE DO 

INSTITUTO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO SUL, NA GALERIA JOÃO FAHRION, SALA 17 DO MARGS, DIA 14 

DE DEZEMBRO, ÀS 18 HORAS.

Galeria
JOÃO FAHRION
SALA 17 - MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - PRAÇA DA ALFÂNDEGA, s/nP

PORTO ALEGRE/RS
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A exposição Joáo Fahrion e seus Con
temporâneos do Instituto de Artes 
Acervo do Margs inaugura hoje, às 18h. 
A mostra é em comemoração ao primeiro 
ano de existência da Galeria João Fah
rion, dedicada à revelação de novos artis
tas e mantida pela Coordenadoria de Ar
tes Plásticas do Codec, na sala 17 do 
Margs. A exposição permanece até o dia 
14 de janeiro de 1990, e é também 
homenagem ao corpo docente e discente 
do Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, instituição 
que desde o início do século vem contri
buindo para o desenvolvimento das artes 
plásticas no Estado.
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João Fahrion e seus colegas
Inaugura-se hoje, às 18h, a mostra “João Fahrion e seus 

contemporâneos do Instituto de Artes no acervo do 
Margs na galeria que leva o nome do artista-plástico, no 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Praça da Alfânde
ga, s/n ). A mostra é comemorativa ao primeiro aniversá* 
rio do espaço dedicado à revelação de novos artistas. E o 
instituto uose Artigas Pró-Integração Brasil/Uruguai or- 
ganizou uma Feira de Arte que abre às 19h30min, em sua 
sede (Riachuelo, 1331/1° andar). Reúne cerca de 20 artistas 
plásticos, entre uruguaios e brasileiros.


