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Prefeitura expõe obras 

do acervo Rubem Bertaserá inaugurada hoje, na Sala 
Berta Locatelli do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, a 

exposição que comemora os 21 
anos da doação do acervo da Pina
coteca Municipal Rubem Berta e o 
centenário de Assis Chateau- 
briand, empresário responsável pe
la doação das obras à Prefeitura de 
Porto Alegre. A exposição vai 
mostrar 17 das 125 obras do acervo 
da Rubem Berta, entre elas traba
lhos de Di Cavalcanti, Wesley Du
ke Lee, Neville King, Maria Polo, 
Graham Sutherland e Kazuo Wa- 
kabayashi.

Porto Alegre possui duas pina
cotecas municipais, Rubem Berta e 
Aldo Locatelli, com um acervo de 
quase 400 obras, mas sem

sede própria. As obras estão guar
dadas no MARGS e dependem do 
museu estadual para serem expos
tas. “Nossa grande esperança com 
Tarso Genro é conseguir criar fi
nalmente o Museu de Arte de Por
to Alegre”, confessa Jane Cravo 
Souza, responsável pela adminis
tração do acervo das duas pinaco
tecas municipais. A coordenação 
de Artes Plásticas da Prefeitura já 
cadastrou e inventariou o acervo e 
providenciou a restauração de vá
rias obras avariadas pelas más con
dições de conservação. As 20 obras 
mais importantes da Pinacoteca 
Rubem Berta foram avaliadas pela 
Bolsa de Arte do Rio de Janeiro em 
mais de US$ 1 milhão.
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PINACOTECA RUBEM BERTA - Na Sala 
Bcrta Locatelli do MARGS (Praça da Al
fândega s/n°), às 17h, vernissage da exposi
ção comemorativa aos 21 anos da doação 
da Pinacoteca ao Acervo Municipal.
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2 • Pinacoteca Rubem Berta - Sala Berta-Locatelli. Exposição 
comemorativa aos 21 anos de doação da Pinacoteca Rubem 
Berta, pelos Diários e Emiossoras Associados, à Prefeitura de 
Porto Alegre. São peças de Mahabu Mabe, Tomie Othake, Di 
Cavalcanti, BilIMaynard, John Piper, Kazvo Wakabayashi, entre 
outros. Ató 15.12.


