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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUl 
SECRETARIA DA CULTURAKAM ATELIER DE LITOGRAVTJRA - TJMA DOAÇÃO

Durante dez anos o Atelier de Litogravura fundado
Anico Rer3covits e Martapelas artistas Maria Tomaselli 

Loguércio, MAM foi urn ponto de encontro de grandes artistas 
gaúchos e nacionais dedicados à arte da litogravura.
destes artistas que utilizavam-se dos serviços do Atelier,

muitos

Além

outros ali trabalharam como artistas visitantes e 
ali aprenderam a fazer litogravuras. Durante este período 
o MAM esteve presente cora o seu trabalho de alta qualidade e

importância.

Por diversos motivos c MAM foi extinto apos 
anos de atividades e, pela iniciativa brilhante de suas fun
dadoras, foi doado ao MARGS sua coleção de BPIs (Boas 
Impressão - denominação da primeira cópia de uma litogravu

ra antes da impressão da tiragem). Essa coleção de mais de 
600 originais conta dez anos de arte no Rio Grande do Sul ,

e forma um acervo 
tionável importância histórica. Entre os artistas que traba

lharam no MAM, além de suas fundadoras 
Vasco Prado, Nelson Jungbluth, Alice Bruéggmann, Carlos Vla- 
dimirsky, Alfredo Nicolaiewsky, Francisco Stockinger, Gusta

vo Nackle, Paulo Chimendes, Miriam Tolpolar e muitos outros.

dez

para

de elevada importância artística e inques-

temos Ibere Camargo,

Essa exposição mostrará obras de alguns dos inúme- 
artistas que constam da coleção, visto ser praticaraenteros

impossível mostrá-la na íntegra, seja por questão de espaço 
também, pela importância apenas histórica de algu-físico e

mas das obras constantes na coleção.
"MAM ATELIER DE LITOGRAVURA - UMA DOAÇÃO" apresen

tará de 30 a 40 obras da coleção doada ao MARGS, que ficarao
MAM ATELIER DE LITOGRAVURA 

E NÚCLEO BÁSICO DE UM ACERVOSalasexpostas de 26 de julho a 13 de setembro de 1992 nas
Negras.

Curadoria’ ANICO HER3C0VIT3 e MARTA LOGUÉRCIO 
Coordenação: Núcleo de Acervo e Núcleo de Galeria
Apoio: - Assesaoria de Comunicação

- Núcleo de Documentacao e Pesauisa

ABERTURA : 26 DE JULHO DE 1992



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Núcleo Básico do Acervo: 1954 a 1957 

38.° Aniversário do MARGS
LOCAL: PINACOTECAS

MAM - Atelier de Litogravura
LOCAL: SALAS NEGRAS 

ABERTURA: 26/07/92 ÀS W HORAS



NÚCLEO BÁSICO DE UM ACERVO — APRESENTAÇÃOMARGS — 38 ANOS PROMOVENDO ,4 CULTURA
38? aniversário do Museu de Arre do Rio Grande do Sul — MARGS, mareo de vitórias e, Ao iniciar-se esta apresentação é necessário inicialmente esclarecermos que, criado em 1954, 

por obra de um decreto, o MARGS só seria instalado e efetivamente inaugurado em 1957. Estas 
duas datas passam então a delimitar o período apresentado nesta exposição, independentemen
te de outras mostras que tenham ocorrido neste intervalo.

Ao adquirir o “Gaúcho” de Vasco Prado, Ado Malagoli inicia e define o perfil do acervo 
do então recém-criado museu. A esta primeira obra de um artista gaúcho juntam-se outras de 
mestres consagrados como Pedro Weingártner, Gotuzzo e dos Professores do Instituto de Be
las Artes (Corona, Guido, Fahrion, etc.) e uma série impressionante de artistas que, se não eram 
jovens pela idade (alguns o eram — Bianchetti estava com 28 anos quando teve suas gravuras 
adquiridas), o eram na arte que faziam. Iberê, as Alices, Scliar, Stockinger,‘Olmedo e outros 
eram a vanguarda da época.

Na coleção dos brasileiros há uma série de artistas de “belle-époque” (Visconti, Alexandri
no, Bernardelli, Timotheo da Costa e Oscar Pereira da Silva), além de Cavalleiro, este mais mo
derno, e também Bustamante Sá, do Núcelo Bernardelli. Também do Núcleo Bernardelli, e com
panheiro de Malagoli era o mineiro Edson Motta, que juntamente com Schaéffer, Kaminagai 
e Cravo Jr., eram efetivamente modernos em suas manifestações. Contemporâneos eram tam
bém Portinari, Di Cavalcanti e Rossi Osir, todos mestres da primeira geração modernista.

Nos estrangeiros há a predominância de artistas franceses, na sua maioria epígonos do im- 
pressionismo e acadêmicos. Exceções são Bouts, francês viajante que esteve no Brasil e na Ar
gentina, e Foujita, japonês, membro da Escola de Paris que também viveu no Brasil. É o maior 
grupo de estrangeiros no Acervo, formando um belo conjunto que seria ampliado ao longo dos 
anos. Merece uma exposição para melhor apreciação e estudo. Outros estrangeiros são: José 
Julio Souza Pinto, português de grande renome no início do século; Buxton Knight, paisagista 
inglês; os alemães Nerly e Strixner e a italiana Caterina Barateli, de quem temos poucas informa
ções e sabemos que viveu no Brasil. Seria estrangeiro também Debret, que está num belíssimo 
álbum cheio de imagens do Brasil?

Para iniciar um museu não estava nada mal, pelo contrário, era um conjunto respeitável 
pela representatividade e pela qualidade. Mas que decisões influíram pela não-aquisição de obras 
dos modernistas radicais (Tarsila, Anita e Segall estavam vivos) e dos nomes das tendências abs
tratas que explodiam em São Paulo e no Rio de Janeiro? Na década da virada das artes visuais 
brasileiras, o Rio Grande optou por uma arte figurativa e de tendência nacionalista e esta opção 
de alguma maneira influiu na formação do acervo do jovem museu.

Esta exposição está montada seguindo o critério de grupos: Brasileiros Antigos, Brasileiros 
Contemporâneos, Estrangeiros, Mestres Gaúchos e Gaúchos Contemporâneos. Esta classifica
ção não é absolutamente rigorosa. Foi uma solução entre várias outras, havendo nomes que 
poderíam estar neste ou naquele grupo. Como o próprio Ado Malagoli, paulista, membro do 
Grupo Bernardelli que ficou nos Mestres Gaúchos.

Quem faria de outra maneira?

também, de momentos difíceis e de reveses, 27 de julho de 1992 consagra o dia da homenagem 
do MARGS aos trabalhadores culturais, que têm 
dedicado seus sonhos, sua vocação, suas horas de trabalho anônimo ao prestigiamento e à pro
moção do artista e de suas obras. É o dia das felicitações aos amigos, aos voluntários, aos cola
boradores, aos funcionários, vigilantes, faxineiros, operários.

Depois de um ano de angústias e incertezas, de trabalho redobrado e com poucos funcio
nários, o MARGS saúda vivamente a chegada dos aprovados no Concurso Público para o Qua
dro Geral do Estado, que integrarão o corpo técnico-administrativo, para reimpulsionar o Mu
seu no campo das atividades permanentes de pesquisa, documentação, guarda e conservação 
do seu riquíssimo acervo artístico. E, ainda, a instituição poderá, agora, retomar com maior di
nâmica e acentuada ênfase a política de exposições, cursos, visitas guiadas, atividades de exten
são e uma ampla programação cultural extramuros.

Neste período duríssimo de um ano e quatro meses o MARGS ampliou a área de exposi
ções com a abertura de novos espaços, como o Espaço Ado Malagoli em homenagem ao funda
dor e primeiro diretor. Com o apoio inestimável da iniciativa privada e da AAMARGS a sala da 
Reserva Técnica foi climatizada e foram reciclados e reformados espaços, como as Pinacotecas, 
a Galeria 1 e a Sala Convênio do Estado com a Prefeitura de Porto Alegre para ampliação dos 
espaços de exposições, ensejando o seu aproveitamento para as Galerias III, IV e V. Há obras 
em andamento, como a antiga Pequena Galeria, a qual está sendo reformada para receber o 
Espaço Pedro Weingártner e, ainda, as diversas salas do chamado porão, onde parte da Dire
ção, o Núcleo Administrativo e a Assessoria de Comunicação já estão instalados.

órgão da Secretaria de Estado da Cultura

A antiga Sala 17, Galeria João Fahrion, foi transformada e sedia, hoje, a ARTELOJA, tendo
se instalado no antigo Gabi-a Diretoria da Associação dos Amigos do MARGS 

nete da Direção do Museu. A Galeria João Fahrion, por sua vez, retornou ao MARGS, depois 
de breve período na Casa de Cultura Mario Quintana. Objeto de um convênio do Instituto Esta
dual de Artes Visuais — IEAV — e o MARGS; este projeto, voltado para os novos artistas, está 
sediado em sala especial do porão, com acesso direto para a Praça da Alfândega.

Integração total caracteriza a ação da AAMARGS com o MARGS, tanto nas políticas cultu
rais e promocionais, como nas campanhas de captação de recursos. Empresas patrocinadoras 
e a AAMARGS têm financiado obras e serviços de manutenção do espaço físico, bem como têm 
ampliado o espectro de ações no campo cultural, tendo sido fundado o Coral MARGS, de exce
lente qualidade e desempenho.

A programação cultural do MARGS, para enfrentar as dificuldades de recursos humanos 
e financeiros, neste período de julho de 1991 a julho de 1992, acentuou o trabalho de leitura 
e releitura do acervo. Reduziu-se o número de exposições, buscando-se aumentar o tempo de 
permanência, permitindo, assim, uma ampliação no período de vigência dos eventos. O MARGS 
itinerou para o interior e para Brasília e está iniciando programações integradas com as universi
dades, encontrando-se em desenvolvimento os projetos para o CENTRO LIVRE DE ARTES e

AAMARGS

o CENTRO DE RESTAURAÇAO.
No 38? aniversário do MARGS está sendo publicado o edital do novo Regulamento para 

Exposições Individuais e Coletivas da Agenda de 1993, o que, sem dúvida, deverá aprimorar 
os mecanismos da sua política cultural, voltada para a produção artística do Rio Grande do Sul.

Entre acertos e tropeços, o MARGS avança, procurando desmistificar a imagem de institui
ção inacessível â população. No dia de seu aniversário as congratulações são dedicadas ao povo 
gaúcho e aos trabalhadores culturais.

Á A exposição é dedicada a 
Ado Malagoli

21 D£ JUIMO Df 1954

lUTFETfEi Paulo Gomes — Curador 
Coordenador Cultural — MARGS

José Albano Volkmer 
Diretor — MARGS



1981-1991 MAM A TELIER DE LITOGRAFIA DE PORTO ALEGRE: UMA DOAÇÃO

Durante dez anos, num velho casarão de Porto Alegre, funcionou o MAM Atelier de Lito- 
giafia. No começo, trabalhamos ali, Maria, Anico e Marta (as iniciais de nossos nomes deram 
origem ã sigla) e Paulo Chimendes, convidado como artista impressor.

Aos poucos, fomos abrindo o espaço, recebendo artistas, pessoas interessadas na técnica 
c visitantes de diversas procedências. Promovemos cursos temporários, encontros culturais, 
editamos gravuras e livros de artistas e treinamos impressores.

No MAM, o impressor Octávio Pereira realizou seus últimos trabalhos (com Carlos Scliar 
e Iberê Camargo), mostrados na 20.a Bienal Internacional de São Paulo. No Parque Lage e MNBA 
(RJ) também foram apresentadas obras do atelier. Na sua trajetória, o MAM contou com o apoio 
de empresas privadas, com amigos do Rio Grande do Sul e de outros estados e, sobretudo 
a ajuda concreta e a solidariedade da classe artística gaúcha.

Mantivemos um diário de nossas atividades e formamos um acervo composto pelas provas 
B.P.I., fichas técnicas, fotos, documentos, catálogos e um vídeo que trata da técnica e da histó
ria da litografia. Este conjunto é que foi doado ao MARGS em abril/92.

Ao encerrar as atividades, discutindo o destino a ser dado ao patrimônio, tivemos uma 
certeza desde o princípio: ele deveria permanecer íntegro, conservando seu caráter artístico 
e documental, pois é no conjunto que reside seu maior valor. Vários museus brasileiros foram 
cogitados para a doação, a escolha recaindo sobre um museu gaúcho. Que melhor casa para 
abrigar esta memória que, sem dúvida, já faz parte da história cultural do Rio Grande do Sul?

Maria Loguércio, Anico Herskovits, Maria Tomaselli

, com

AAMARGS

A Associação dos Amigos do MARGS, ONG (Organização Não Governamental), trabalha 
no Museu, pelo Museu e para o Museu. Compõe-se de sua Diretoria, de associados e de 
corpo esforçadíssimo de voluntários, que dividem entre si as mil e uma funções que comple
mentam as atividades da administração do MARGS.

À semelhança do que ocorre nos museus mais adiantados do mundo, mais ricos, esses vo
luntários administram a Arteloja, recepcionam visitantes, monitorizam visitas, gerenciam cur
sos, viagens, conferências, recolhem contribuições, aplicam recursos. Fazem um pouco de quase 
tudo. E tiram satisfação e recompensa de sua independência e do sucesso da entidade da qual 
são AMIGOS.

um

Diretoria da AAMARGS

AGRADECIMENTOS

Brahma
Veteran Car Club do Brasil 

Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul — AAMARGS

Visitação-.
De terças a domingos, 
das 10 às 17 horas.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/n?
Cep 90010-150 Porto Alegre, RS 
Fones (051) 221-8456 e 227-2311
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comemora 
38 anos 
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i Segundo Caderno
PORTO ALEGRE, QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 1992

$ semeou
O Margs comemora 38 anos e mostra que começou 

obras de qualidade, reunidas pelo próprio artistacom

m
m§

Ado
autêntico:
Figura com 

Gato, do 
próprio 

Malagoli

MARIA LUISA PAIM TEIXEIRA década de 40, e que tem valor estimado por 
Paulo Gomes em US$ 200 mil — 
não possui avaliação de seu acervo — já 
estava entre as peças selecionadas por Mala
goli. “É um quadro importante, atípico den
tro da obra do artista, que trata de tema 
religoso”, analisa Paulo Gomes.

o museu

Quando foi inaugurado em 26 de julho 
de 1957, no foyer do Theatro São 
Pedro, o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul possuía 97 obras de artistas 

brasileiros, especialmente gaúchos, e de es
trangeiros que foram reunidas pelo pintor 
Ado Malagoli, seu organizador. “Malagoli 
formou um conjunto coerente, com peças 
importantes que são um bom substrato para 
a história da arte no Brasil e no Rio Grande 
do Sul ’, afirma Paulo Gomes, coordenador 
cultural do museu e responsável pela mostra 
que agrupa esse acervo inicial e será aberta 
domingo, data em que o Margs comemora 
38 anos.

Desde a criação do museu, por decreto em 
1954, até sua abertura, três anos depois, 
Ado Malagoli adquiriu obras no Rio, em São 
Paulo e no Estado, e requisitou telas que 
estavam em prédios públicos. Estas duas 
datas delimitam a mostra em que Gomes 
pretende revelar os primeiros tempos da ins
tituição que hoje, instalada em prédio histó
rico na Praça da Alfândega, possui mais 
de 2 mil obras, incluindo peças de 
consagrados como Portinari, Di Cavalcanti, 
Segall, Iberê Camargo, Xico Stockinger, Al- 
do Bonadei e Guignard.

A obra mais valiosa, uma tela grande 
(1,92 x 1,26) pintada por Di Cavalcanti na

VISÃO DE FUTURO — Malagoli, contrário a 
doações, comprou quadros de artistas locais 
conhecidos, a maioria, como ele próprio, 
professores do Instituto de Artes da 
UFRGS: Ângelo Guido, João Fahrion, Fer
nando Corona e Alice Bruegmann. “Mas 
teve também o que Pietro Maria Bardi cha
ma de visão de futuro. Adquiriu peças de 
jovens artistas na época que hoje são gran
des nomes, como Iberê Camargo, Xico Stoc
kinger, Carlos Scliar, Vasco Prado e Glênio 
Bianchetti”, observa Gomes.

Na mostra, que será instalada nas Pinaco
tecas, estão oito pequenas telas de Pedro 
Weingertner; três telas de Iberê; a primeira 
peça a integrar o acervo, O Laçador, gesso 
de Vasco Prado; e a última a entrar em 
1957, um álbum de gravuras de Jean-Baptis- 
te Debret.

Entre os artistas nacionais estão A Dama 
de Branco (1906), do carioca Arthur da 
Costa Timotheo, que é até hoje o quadro 
preferido por 99% dos visitantes do museu, 
segundo Paulo Gomes; O Menino do Papa-

Sedutora: A Dama de Branco, de Timotheo, é a obra preferida dos visitantes do

gaio, de Portinari; peças de Eliseu Visconti,
Pedro Alexandrino, Leopoldo Gotuzzo, Os
car Pereira da Silva, Henrique Bernardel- 
li, Frank Schaeffer e Mário Cravo Júnior.

Quanto aos estrangeiros, Malagoli 
prou basicamente telas de artistas consagra
dos, “de grande qualidade, que não foram 
grandes criadores, mas epígonos de 
mentos europeus”. Predominam os france
ses, com Henri Laurens, Henri Martin, Juan 
Julio Enrique Geoffroy, Lucien Simon, Jo- 
seph Bail e Rosa Bonheur, artistas do final 
do século XIX; e os modernos Bernard 
Bouts e Tsugouharu Foujito (pintor japonês 
que participou da Escola de Paris nas déca
das de 20 e 30). Há uma tela do paisagista 
inglês John Buxton Knight, dois desenhos 
dos alemães Nerly e Strixner; e um quadro 
da italiana Caterina Baratelli.

museu

Novas aquisições do museu, agora por 
doação, podem ser vistas nas Salas Negras 
na mostra MAM — Atelier de Litogravura. 
São 26 obras selecionadas por Anico Hers- 
kovits e Marta Loguercio, entre as 600 que 
integravam o acervo do atelier de que tam
bém fazia parte Maria Tomaselli. Além de 
gravuras das três artistas, há trabalhos de 
Clara Pechansky, Stockinger, Enio Lipp- 
mann, Nelson Jungbluth, Alice Soares, Ibe
rê Camargo, Vasco Prado, Carlos Martins e 
um álbum de Scliar.

com-

movi-

nomes 38° Aniversário do Margs — No Margs (Praça da 
Alfândega s/n °), a partir das IOh de domingo, mostra 
Núcleo Básico do Acervo: de 54 a 57; e MAM — 
Atelier de Litogravura. Visitas guiadas, às llh, 
I3h e 15h. Entre outras programações há ainda, às 
I7h, Concerto do Cora! do Margs, com obra de 
Liszt. sob a regência de Luis Alberto Buchholz.
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24 DE JULHO DE 1992

Síntese
• Domingo, às 10 horas da manhã, no Margs, inauguração 

da mostra “Núcleo Básico do Acervo”, uma das atividades 
ligadas às festividades do 38? aniversário do Museu. Tam
bém domingo, no Museu, às 17 horas, o Coral do Margs 
estará interpretando “Inno a Maria Vergine”, de Liszt. 
Regência de Luís Alberto Bucholz.
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□ 2 ZERO HORA/Sâbado, 25 de julho de 1992

artes

Margs premia 

colaboradores
Museu comemora 

amanhã o 38° 

aniversário com 

duas mostras e uma 

homenagem a 

Paulo Levacov

tes. Depois da cerimônia de entrega 
da medalha, às 17h, haverá concer
to do Coral do Margs, com obra de 
Franz Liszt, sob a regência do 
maestro Luis Alberto Buchholz. Às 
llh, 13h e 15h o público poderá 
participar de visitas guiadas às ex
posições.

Hoje, aproximadamente 90 ar
tistas de várias cidades, entre as 
quais Porto Alegre, Caxias, Pelotas 
e Montenegro, estarão desenhando 
o museu, das 15h às 17h. Os estu-Museu de Arte do Rio Grande

do Sul completa amanhã 38 dos resultantes desse Encontro de 
anos de criação comemorados Artistas serão transformados em 

com duas mostr^ Núcleo Básico obras de várias técnicas como gra
do Acervo, com obras de 54 a 57, e vuras, pinturas, desenhos e escul-
MAM — Atelier de Litogravura, turas. Dia 12 de setembro, as peças
que abrem às 1 Oh. À tarde, haverá irão a leilão em benefício do Margs.
a entrega da Medalha Ado Mala- O presidente da entidade promoto-
goli, funda*dor da casa. O escolhido ra, a Associação das Galerias do
para receber a homenagem é o en- Rio Grande do Sul (Agargs), Mil-
genheiro Paulo Ricardo Levacov, ton Couto, diz que o leilão, que
da Associação dos Amigos do será realizado no próprio museu,
Margs, que assessorou os traba- foi a forma de artistas e galerias
lhos de refrigeração do acervo téc- colaborarem para a solução das di-

outras reformas importan- ficuldades econômicas do Margs.

0

meo e
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VARIEDADESCORREIO DO POVO

Reportagem / Sociedade iMSBÊãMímm.

Margs comemora o 385 aniversário
divulgação/CP Museu de Artes do Rio Grande do Sul, hoje localizado na Praça da

V_/Alfândega, estará completando, amanhã, 38 anos de existência. Criado 
1954, o Margs funcionou, provisoriamente, na Casa das Molduras e teve 

sua primeira exposição organizada pelo diretor Ado Malagoli, tendo como 
tema Arte Brasileira Contemporânea. Em seguida, foi transferido para o 
foyer do Theatro São Pedro onde ficou por 16. anos, passando, após, para a 
avenida Salgado Filho e Praça da Alfândega. Para comemorar seu aniversá
rio, a Associação dos Amigos do Margs, juntamente com a atual diretoria, 
promovem uma intensa programação a partir de hoje. As lOh será aberta a 
exposição "Núcleo Básico do Acervo", constituída pelas primeiras 90 obras 
adquiridas ou requisitadas até a instalação do museu, por Ado Malagoli, e 
mostra de carros dos anos 50, em frente ao museu. As 17h, será entregue a 
medalha Ado Malagoli para Paulo Ricardo Levacov, por serviços prestados ao 
Margs. Logo após, o Coral do Museu faz concerto comemorativo onde inter
preta "Inno a Maria Vergine", para coro, órgão e harpa, com regência de Luiz 
Alberto Buchholz, maestro e presidente da Aamargs. Ainda durante o dia, 
serão sorteadas obras para quem comprar na Arteloja, além de receber 20 /o 
de desconto nas compras durante toda a semana e de ganhar uma reprodu
ção assinada da gravura "Feriado Religioso", de Lazar Segall, para os primei
ros 50 compradores no valor de Cr$ 100 mil.

em

Portada da atual sede do museu
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COMEMORAÇÃO

Música clássica anima festa do Margs
de Belas Artes. Outros artistas pre
sentes na exposição são Iberê Ca
margo, Alice Brueggemam, Alice 
Soares, Trindade Leal, Carlos 
Scliar e outros que foram a van
guarda da época.

Além das 97 obras, os visitantes 
podem ver uma exposição especial, 
na sala Locatelli, chamada “Ho
mem, Mulher, Gênero e Arte”. 
Nas salas negras, o público tem ao 
seu dispor 26 gravuras doadas pe
los integrantes do MAM Atelier de 
Litografia.

Nas atividades de ontem à tarde, 
o público presente foi brindado por 
uma apresentação do Coral do 
Margs. O coral foi criado em 16 de 
março passado e é administrado 
pela Associação dos Amigos do 
Margs. Tem como regente o maes
tro Luiz Alberto Buchholz. A pre
paração vocal dos seus integrantes 
é realizada pela professora Ida 
Weisfeld.

Franz Liszt e a sua Inno a Maria 
Vergine fizeram parte das come
morações dos 38 anos do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, ontem 
no final da tarde, interpretado pelo 
Coral do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs). O local foi 
uma das atrações neste final de 
semana para a população de Porto 
Alegre. Segundo avaliação do 
coordenador técnico da instituição, 
Luis Garcez, um público muito 
grande passou pelas dependências 
do Museu, visitando as exposições 
no local. Mas a atração maior vem 
sendo as 97 obras do acervo do 
Margs, selecionadas para a exposi
ção de aniversário.

Quem conhece o prédio do 
Margs, ao subir o primeiro lance de 
escadas tenta logo achar um painel 
de Locatelli, que durante muito 
tempo esteve nas escadarias do 
Museu. O painel foi devolvido para 
a Federação das Indústrias do Es

tado do Rio Grande do Sul, que é a 
sua proprietária. No local será co
locado um outro painel, doado pela 
Prefeitura de Porto Alegre. Mas 
tudo ainda depende de recursos. 
Garcez assegurou que o Museu 
precisa investir para que possa co
locar uma nova obra, já que ali 
bate muito sol, causando desgaste 
em qualquer painel ou tela. Ele 
também não revelou qual a obra 
que substituirá o Locatelli.

SALAS — O público que circulou, 
ontem, no Margs pôde acompa
nhar a exposição das 97 obras, das 
quais faz parte “O gaúcho”, de 
Vasco Prado, a primeira obra do 
acervo do Margs, adquirida por 
Ado Malagoli. Também fazem par
te da exposição outros gaúchos co
mo Pedro Weingãrtner, com nove 
obras. Ainda estão expostos obras 
de mestres consagrados como Go- 
tuzzo e dos professores do Instituto
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ZERO HORA

Um Museu que 

orgulha o RS
JOSÉ ALBANO VOLKMER *

Neste 27 de julho, o Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, Margs, comemora 38 

anos de fundação. Inicialmente 
instalado no Theatro São Pedro 
e mais tarde num conjunto de 
salas na avenida Salgado Filho, 
encontra-se, desde 1978, na 
Praça da Alfândega, em prédio 
projetado pelo arquiteto Theo 
Wiedersphan, que abrigou a 
Delegacia Fiscal, cedido pela 
União ao Estado.

Casa da Arte, o Margs é um 
orgulho dos gaúchos, fazendo 
parte de um conjunto de insti
tuições culturais do Estado a 
serviço do povo. Dispõe de um 
precioso acervo de aproximada
mente 2 mil obras, significati
vas expressões da produção ar
tística gaúcha e brasileira dos 
séculos XIX e XX. Há, tam
bém, obras de artistas estran
geiros, o que dá dimensão inter
nacional à orientação seguida 
desde sua fundação, pelo 
primeiro diretor, o pintor Ado 
Malagoli.

O 38° aniversário enseja re
flexões e encaminha preocupa
ções a todos quantos têm parce
la de responsabilidade pela polí
tica cultural do Estado. O 
Margs tem tido um inestimável 
apoio da Secretaria de Estado 
da Cultura, da Associação dos 
Amigos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, de seus co
laboradores e voluntários. Em 
reconhecimento ao trabalho 
anônimo de tantos amigos, nes
te dia de mais um aniversário 
do museu, a Aamargs entregará 
a Medalha Ado Malagoli, insti
tuída em 1991, a um de seus 
mais abnegados colaboradores, 
o engenheiro Paulo Ricardo 
Levacov.

É dia.também de a direção do 
Margs vir a público agradecer a 
todos quantos têm auxiliado a 
salvar o Museu e seu riquíssimo 
acervo artístico. Apesar das di
ficuldades conjunturais de ges
tão do Estado, saudamos a che- 

j gada dos novos funcionários do 
quadro técnico-administrativo 
especializado, aprovados 
concurso público. A eles e a 
todos que apóiam as artes plás
ticas do Rio Grande do Sul e 
que prestigiam o trabalho de 
seus artistas, o Margs dedica 
uma mensagem especial:

“...Não temos tempo a per
der, por isso devemos lutar pe
las nossas oportunidades. So
mos pobres demais para nos 
atrasarmos...” (Gitânjali, 82, de 
R.abindranath Tagore, poeta in
diano, Prêmio Nobel de Litera
tura de 1913.)

seu

em

* Diretor do MARGS
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0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega s/n) mostra, nas suas pinacotecas, o 
núcleo básico do acervo, composto de 97 obras 

reunidas pelo seu fundador, o artista Ado Malagoli, 
hoje com 84 anos. Nomes como Portinari, Di Caval
canti, Iberê Camargo, Xico Stockinger, João Fahrion, 
Alice Brueggemann e Vasco Prado fazem parte da 
exposição que comemora os 38 anos de criação do 
Margs, completados domingo. Nas Salas Negras está a 
mostra MAM — Ateliê de Litogravura. Até dia 27 de 
setembro. Visitação das lOh às 17h, de terça a domin
go.

Cinco exposições do acervo e uma com obras cedidas 
pelo Margs e Galeria Arte & Fato, agrupadas sob 
temas diversos, estão no Museu de Arte Contemporâ
nea do Rio Grande do Sul (MAC), na Casa de Cultura 
Mario Quintana (Andradas 736, sexto andar). Podem 
ser vistas até o dia 23 de agosto obras dos artistas 
Cláudio Maciel, Daniel Acosta, Jader Siqueira, José 
Francisco Alves, Renato Coelho, Iole de Freitas. Franz 
Weissmann, Maurício Bentes, Regina Silveira, Alexan
dre Antunes, Carlos Krauz, Eleonora Fabre, Patrício 
Farias, Ronan Wittée, Alexandre Arioli, Esther Bian- 
co, Gisela Waetge, José Luís Pellegrin, Michael Chap- 
mann, Paula Mastroberti, Elton Manganelli, Gelson 
Radaelli, Leopoldo Plentz, Mário Rohnelt, Milton 
Kutz, Plínio Bernhardt, Romanita Disconzi, Werner 
Berthold, Vera Chaves, Alexandre Arioli, Heloisa 
Crocco, Lia Menna Barreto, Marlies Ritter e Valderes 
Martins de Aguiar. De terça a sexta, das 9h às 21 h, 
sábados e domingos, das 101 às 21 h.
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38 Anos do Margs. Comemorando o aniversá
rio do museu, sáo expostas cerca de noventa 
obras adquiridas desde a instalação do museu, 
em 1957. Destaque para nomes como Carlos 
Scliar, João Fahrion, Fernando Corona, Glênio 
Bianchetti, Alice Soares, Ângelo Guido, Leo
poldo Gotuzzo e Vasco Prado. Museu de Arte 

. do Rio Grande do Sul, Pinacotecas, Praça da 
Alfândega, s/n.°, tel. 221-8456. De terça a do
mingo, das lOh às 17h. Até27 de setembro.

VEJA RG DO SUL, 29 DE JULHO, 1992
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Jose Dova

NÚCLEO BÁSICO 1)0 ACERVO: 54 a
57 _ Nas pinacotecas do Margs (Pra
ça da Alfândega s/n) mostra comemo
rativa aos 38 anos do museu com as 97 
obras do acervo inicial composto por 
97 obras de artistas como Ado Mala- 
goli, Portinari, Di Cavalcanti, Iberê Ca
margo, Xico Stockinger, João Fahrion, 
Alice Brueggemann e Vasco Prado. Nas 
Salas Negras está a mostra MAM — 
Atelier de Litogravura. Até dia 27 de 
setembro. Visitação das lOh às 17h, de 
terça a domingo.

Beleza ingênua:
Heitor dos 
Prazeres está na 
exposição do 
Núcleo Básico do 
Acervo, do Margs



Moro j

P _4,g i a * IO S? Oàjfr - R.^IUajO
• Ü-UcficiO fixW©&* AcPavíO

J > »*£«•!

D*. ' * ■-----------

£.$ i >.a t o

MOSTRAS
NÚCLEO BÁSICO DO ACERVO: 54 a 

57 — Nas pinacotecas do Margs (Pra
ça da Alfândega s/n) mostra comemo 
rativa aos 38 anos do museu com as 97 
obras do acervo inicial composto por 
97 obras de artistas como Ado Mala- 
goli, Portinari, Di Cavalcanti, Iberê 
Camargo, Xico Stockinger, João Fah- 
rion, Alice Brueggemann e Vasco Pra
do. Nas Salas Negras está a mostra 
MAM — Atelier de Litogravura. Até 
dia 27 de setembro. Visitação das lOh 
às_17h, de terça a domingo.
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NÚCLEO BÁSICO DE UM 
ACERVO — Exposição co
memorativa aos 38 anos de 
Fundação do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, 
trando as obras adquiridas ou 
requisitadas de outros órgãos 
governamentais até a instala
ção do Museu em 27 de julho 
de 1957. Estarão

mos-

expostas 
cerca de 90 das mais signi
ficativas obras reunidas por 
Ado Malagoli, fundador do 
Margs, até 27 de setembro, 
nas Pinacotecas.
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3 - MAM - ATELIER DE UTOGRARA: UMA DOAÇAO • Exposição do 
acervo do Museu, que apresenta obras da Coleção do Atelier de Lftogra- 
vura, fundado pelos artistas Marta Loguerclo, Anlco Herkovlts e Maria 
Tomaselll; e doado ao MAR6S. Até 13.09, nas Salas Negras.
4 - NÚCLEO BÁSICO DE UM ACERVO ■ Exposição comemorativa aos 
38 anos de fundação do MARGS. Mostra as obras adquiridas ou requisi
tadas de outros órgãos governamentais por Ado Malagoll até a Instalação 
do Museu em 27.07.57. Até 27 setembro, nas Pinacotecas do MARGS.


