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CONVITE

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

órgão do Conselho Estadual de Desenvolvimento 

Cultural, tem a grata satisfação de convidá- 

lo para a inauguração de mais uma etapa das 

obras de restauro do MARGS - torreão 03, 

abrigará o Ateiier de Gravura - uma iniciativa 

do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Para realização desse evento conta

mos com o apoio da Indústria de Bebidas Antarcc 

tica Polar SA.

que

Dia: 27 de março 

Hora: 18 horas 

Local: Torreão 03 1
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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RSmmcs

MARGS INAUGURA "OFICINA DE GRAVURA"

Com a inauguração, no próximo dia 27, de um torreão 

- o nQ 3, totalmente recuperado, 

de do Sul implanta uma oficina de gravura, 

e até a possíveis empréstimos para artistas gue 

local de trabalho.

o Museu de Arte do Rio Gran- 

destinada a cursos»

nao possuam

Ocupando dois pisos sobre o terraço do prédio e do

tado de toda a infraestrutura

a área, com piso de mármore
rã iluminação adequada e móveis próprios para atividades 

tísticas, pnncipalmente de

necessária a uma oficina de gra
vura e cobertura de bronze, te

ar-

gravura.

Com a implantação de uma sala de restauro em um ou
tro torreão e até de uma cafeteria, fazendo parte 

recuperação e restauração do prédio,
dos traba

lhos de

Museu de Arte para oferecer melhores condições 
à comunidade.

prepara-se este 

aos artistas e

A abertura oficial do torreão nQ 3, será as 18 

uma solenidade especial.
ho

ras , com

Asses, de Imprensa/MARGS 
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Margs mostra seu prédio. Com orgulho
Fotos Arivaldo Choves/ZHEL1ANE CRISTINA BRUM

Editoria Local/ZH

Eleito a edificação arquite
tônica mais importante do ter
ritório gaúcho, o Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul 
(Margs) vive hoje um dia de 
festa. Não é à toa. A terça-fei
ra marca a inauguração do pri
meiro torreão restaurado do 
prédio, ponto significativo das 
obras iniciadas em dezembro 
de 87, que salvaram o Margs 
de ser tragado pelas infiltra
ções ou consumido pelo fogo 
causado por uma instalação 
elétrica em estado caótico.

Concebido pelo arquiteto 
alemão Theo Wiederspahn - a 
estrela da firma do engenheiro 
Rodolfo Ahrons, a mais famo
sa da época - o prédio foi 
construído em 1913 para abri
gar a Delegacia da Receita Fe
deral. Era um tempo em que o 
grande desenvolvimento co
mercial vivido pelo País fazia
proliferar obras de grande vul- _ . ________________ ___________________
to. Entretanto, a I Guerra tOíieão: marco inicial de um trabalho que vai salvar o prédio histórico da deterioração 
Mundial atrasou os trabalhos 
e a hoje sede do Margs só foi 
concluída em 22. Já em 33 e, 
posteriormente, em 41, a má 
conservação exigiu a realiza
ção de reformas.

Como lembra o arquiteto 
Günter Weimer, da Universi
dade Federal do Rio Grande 
do Sul, as torres dos prédios da 
Receita Federal e dos Correios 
e Telégrafos deveríam mar
car a monumentalidade do es
paço e ostentar o relógio que 
marcaria o novo ritmo indus
trial da Porto Alegre que logo 
seria uma metrópole. “A Dele
gacia Fiscal e os Correios e 
Telégrafos marcam a Repúbli
ca da mesma forma que o Tea
tro São Pedro e o Palácio da 
Justiça louvam o Império”, 
afirma Weimer em um estudo 
sobre o prédio do Margs.

INDUSTRIALIZAÇÃO - a
arquitetura do edifício precisa
va refletir o ritmo do novo Um grande espaço aberto cen- 
tempo. Para isso, o arquiteto trai ao redor do qual se agru- 
Wiederspahn - idealizador das pariam as diversas funções de 
obras mais importantes da Ca- colméia do trabalho, coberta

“O projeto de Wiederspahn rado de forma mais despojada 
neste prédio é de vanguarda, e funcional”. Para Weimer, se 
com a apropriação total do es- a obra tivesse sido construída 
paço concebido. A idéia é que na Europa, “certamente have- 
os trabalhadores se enxergem ria de constar, com destaque, 
uns aos outros, independente nos tratados sobre a origem do 
do local onde estejam”, avalia modernismo”, 
a arquiteta Ediolanda Liedke,
do setor de patrimônio da Se- RlEfóQRIA BRASILEIRA — 
cretaria do Interior, Desenvol- Como o prédio fica mesmo é 
vimento Regional e Urbano e no Brasil, o Margs quase foi 
Obras Públicas, que assina o para o espaço, tal era o estado 
projeto de restauração. de má conservação. “Ele ficou

em péssimas condições quan- 
en- do ainda pertencia ao governo 

tretanto, foi esquecida em fun- federal”, lembra Liedke. O edi-
■fiMianfta* "ir____ a , „ ção da guerra e do alto custo, fício foi cedido ao Estado emtdIOlanda. Um projeto de vanguarda Os “capacetes do Kaiser”, co- 74, mas só foi abrigar as 1.120
pitai, como o Majestic, por por uma cúpula de cristal por mo foram apelidadas pela po- peças que compõem o acer-
exemplo - concebeu o prédio onde penetraria a luz no fres- pulação, tiveram revestimento vo do Margs em 78. O tomba-
que marcou um estilo que só cor da manhã”, analisa Wei- de cobre. Segundo Liedke, o mento foi acontecer mais tar-
foi se consagrar na Europa 20 mer. prédio do Margs é uma obra de, em 84, quando a sede do
anos depois. “E a procura da Quem entra no Margs logo de transição entre o historieis- museu é reconhecida como de 
utópica Catedral do Trabalho, vai perceber a intenção do ar- mo e o modernismo - “en- interesse público por seu valor

quiteto no grande salão cen- tre características gregas e ro- histórico-arquitetônico, pas-
tral onde de cada um dos an- manas retomadas pelo neo-cla- sando a integrar o patrimônio
dares é possível ver o de cima e cissismo do início do século e o cultural do Rio Grande do Sul.
o de baixo, numa interligação abandono de todos estes ele- Em 85, sai o tombamento defí-
visual entre os trabalhadores.

A cobertura de cristal,

mentos em um espaço expio- nitivo, com o aval da União.

Museu precisa de mais Cr$ 84 milhões para terminar obras
A inauguração do torreão 

da esquina da Siqueira Cam
pos com a Capitão Montanha, 
às 18h de hoje, marca também 
a conclusão de 40% das obras 
de restauração, que já consu
miram Cr$ 9,2 milhões. Para 
os 60% restantes são necessá
rios mais Cr$ 84 milhões.
Conforme a arquiteta respon
sável pelo projeto de recupera
ção dos 5 mil metros quadra
dos da sede do Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul (Margs),
Ediolanda Liedke, os recursos 
chegam a passos lentos e por 
este motivo as obras são reali
zadas em módulos. O final do 
processo acelerado de deterio
ração e a adequação do espaço bém duas construções poste- 
à função de museu são a tôni- riores que nada tinham em co
ca do projeto em execução.

Sem planejamento, o acervo uma cozinha e uma lanchone- 
do Margs foi instalado na me- te — já demolidas. O projeto 
dida em que os funcionários de restauração foi concebido, 
da Delegacia da Receita Fede- conforme a arquiteta, com a

ral iam saindo. Assim, hoje os 
servidores que administram o 
local quase se misturam com 
as obras de arte. Quando os 
trabalhos de recuperação esti
verem concluídos, a adminis
tração vai ficar no porão do 
prédio. A iluminação também 
não é adequada e grande parte 
das obras estavam sujeitas a 
serem seriamente danificadas, 
caso não fosse realizada a res
tauração. Só para se ter uma 
idéia da situação da sede do 
museu, os bombeiros eram 
chamados a cada dois dias pa
ra retirarem a água do poço do 
elevador.

preocupação de deixar bem 
claro aos observadores futuros 
quando há a inserção de um 
elemento novo. “Sem imitar 
ou maquilar. Onde não foram 
mantidas as características ori
ginais, a colocação de elemen
tos contemporâneos é clara”, 
explica Liedke.

CTG HISTÓRICO - O velho 
torreão ostentou até agora 
uma churrasqueira e um fogo 
de chão, lembrança dos anti
gos funcionários da Delegacia 
Fiscal. A partir da inaugura
ção, ele se transforma em um 
ateliê de metal e xilogravura. 
A continuidade das obras de
pende da chegada de recursos 
e não há previsão de término. 
Para isso também a Arte-Loja, 
da Associação dos Amigos do 
Margs, localizada no térreo do 
prédio, pretende intensificar as 
suas vendas e lembra à popu
lação que procura um presente

original que está aberta tam
bém aos sábados e domingos, 
comercializando em consigna
ção o trabalho de artistas gaú
chos.

O programa de recuperação 
dos prédios culturais é pionei
ro e deverá marcar na história 
o governo Pedro Simon 
(PMDB). Conforme lembra a 
arquiteta, até a implantação 
do projeto a recuperação das 
edificações históricas era sem
pre uma operação “tapa-bura- 
co”. Foi assim em uma entrega 
de prêmios, ainda na época do 
governador Jair Soares (PDS), 
quando Liedke foi obrigada a 
improvisar uma gigantesca lo
na preta para tapar o telhado e 
impedir que a chuva torrencial 
desabasse sobre o acervo e os 
mais de 500 convidados ilus
tres. “Felizmente, este tempo 
ficou para trás”, suspira satis
feita a arquiteta.

O edifício sustentava tam-

mum com a sua arquitetura —


