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gravura gaúcha no acervo do margs

no 
devido a inexistência de meios adequa-

no 
de 
de 

eram considera -

Atualmente, a gravura ocupa lugar de destaque no campo 
das Artes Plásticas de nosso estado, articulando-se nas mais di
ferentes formas, pesquisas e propostas.

Xilogravura, litografia, serigrafia, linoleogravura e 
gravura em metal são a base de trabalho de diversos artistas que 
dedicam-se a explorar este meio de expressão com história e de - 
senvolvimento recentes no Rio Grande do Sul.

Pedro Weing&rtner foi um notável precursos da técnica, 
sendo o primeiro artista a trabalhar com gravura em metal 
início deste século. Mas, 
dos para realizar suas obras aqui, trabalhou exclusivamente 
exterior, em Roma, onde estudava. Nesta época, os ateliers 
litografia existentes em Porto Alegre, trabalhando com fins 
reprodução comercial e encomendas particulares, 
dos como oficinas de artesão.

Foi somente a partir dos anos 30 que a gravura começou 
a ser notada, graças ao reconhecimento e popularização do traba
lho de artistas gráficos, que faziam gravuras para reprodução em 
revistas e jornais. Entretanto, o impulso definitivo foi dado 
com a criação, no início da década de 50, dos Clubes de Gravura- 
o de Porto Alegre, com Scliar e Vasco Prado; e o de Bagé - com 
Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Glauco Rodrigues. De cará
ter expressionista e cunho social e popular, trabalhavam com te
mas ligados à vida e costumes de nosso povo, usando as técnicas 
mais simples - xilo e linoleogravura.

Dai em diante, a gravura tem sido intensamente traba - 
lhada por nossos artistas, e o resultado disto e o que o Núcleo 
de Acervo do MARGS pretende mostrar ao publico, incluindo, também, 
o trabalho de artistas que, apesar de terem nascido no exterior, 
têm contribuído muito para a gravura gaúcha: Xico Stockinger , 
Maria Tomaselli e Anico Herskovits.
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Weingartner, no início do sé
culo, foi um precursor nesta 
área. No entanto, suas gravu
ras em metal foram feitas em 
Roma, pois os ateliês gaúchos 
de litografia não ultrapassa
vam a condição artesanal. A 
gravura, como arte autôno
ma, só aparece no Rio Gran
de do Sul a partir de meados 
dos anos 30, com a valoriza
ção do trabalho dos artistas 
gráficos em jornais e revistas. 
A criação dos Clubes de Gra
vura, em Porto Alegre e em 
Bagé, no início da década de 
50, deu um impulso definiti
vo à técnica que populariza o 
objeto de arte. Nos anos se
guintes, essa gravura expres- 
sionista, de forte apelo social 
e popular, perde a hegemonia, 
abrindo espaço para diversas 
propostas que podem ser ana
lisadas neste pequeno panora
ma organizado pelo núcleo de 
acerVôe exposições do Margs.

A mostra “Gravura gaúcha 
no acervo do Margs” fica em 
cartaz até 28 de fevereiro, sem
pre de terças a domingos, das 
10 às 17 horas, no museu de 
arte da Praça da Alfândega. 
Abre dia 19 de janeiro.

,-------r r-.

GRAVURA GAÚCHA — O 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul realiza exposição de 
acervo, nas Salas Negras, reu
nindo 24 gravuras de artistas 
gaúchos e radicados no esta
do. São peças assinadas por 
Danúbio Gonçalves, Iberê 
Camargo, Xico Stockinger, 
Carlos Scliar, Fuhro, Plínio 

I Bernhardt, Anico Herscovitz, 
| Maria Tomaselli, Vera Chaves 

Barcellos, Ado Malagoli, Vas
co Prado, entre outros, reali
zadas nas quatro últimas dé
cadas, em diversos processos 
(xilogravura, linoleogravura, 
serigrafia e gravura em metal).

A diversidade de propostas 
e de imagens, que caracteriza 
a mostra “Gravura gaúcha no 
acervo do Margs”, parece ser 
a marca do trabalho dos gra
vadores que atuaram no esta- 

I do nas últimas décadas. Pedro
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Margs mostra a gravura gaúcha
Com uma diversidade de propos

tas e Imagens, começa hoje, a mos
tra "Gravura gaúcha no Acervo do 
Margs", reunindo 24 gravuras, rea
lizadas nas quatro últimas décadas, 
nas técnicas de xilogravura, linoleo- 
gravura, serigrafia e gravura em me
tal. Entre os artistas, Danúbio Gon
çalves, Iberê Camargo, Xico Stockin- 
ger, Maria Tomaselli, Ado Malagoli, 
Carlos Scliar, Anlco Herscovitz, Fu- 
hro, Plinio Bernhardt e Vasco Prado.

Um dos precursores desta arte foi 
Pedro Weigártner, no início do sé
culo, porém suas gravuras foram fei

tas em Roma, pois os ateliês não 
ultrapassavam a condição artesanal. 
A gravura como arte autônoma, só 
aparece no Estado, nos anos 30. Na 
década de 50, com a criação dos Clu
bes de Gravura em Porto Alegre e 
Bagé, acontece o impulso definitivo 
para a popularização desta arte.

Nos anos seguintes, a gravura per
de a hegemonia e abre espaço para 
diversas propostas que podem ser 
analisadas nesta mostra que fica no 
Margs (Praça da Alfândega) até dia 
28 de fevereiro, sempre de terças a 
domingos, das lOh às 17h.
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por jornais e revistas, o que 
gerou empregos e divulga
ção para os artistas. Na dé
cada de 50 foram fundados 
os clubes de gravura de Por
to Alegre e Bagé, que deram 
um impulso definitivo a es
tas técnicas artísticas. Nos 
anos seguintes a tônica foi 
a diversificação de temas e 
técnicas, como poderá ser 
visto nesta mostra, que fica
rá aberta ao público até dia 
28 de fevereiro, de terças a 
domingos, das 10 às 17h, na 
Praça da Alfândega.

O trabalho de Vasco Prado 
apreciado no poderá ser

Exposição de gravuras 
abre nas Salas Negras
Abre hoje no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul, 
nas Salas Negras, a mostra 
“Gravura Gaúcha no Acer
vo do Margs”, reunindo 24 
obras dos mais conhecidos e 
importantes nomes da gra
vura no Estado das últimas 
décadas.

São xilogravuras, linóleo- 
gravuras, serigrafias e gra
vuras em metal com varia
das propostas de temas e 
imagens de artistas como 
Danúbio Gonçalves, Iberê 
Camargo, Xico Stockinger, 
Vasco Prado, Carlos Scliar, 
Fuhro, Plinio Bernhardt, 
Anico Herscovitz, Maria To- 
maselli, Vera Chaves Bar- 
cellos e Aldo Malagoli, en
tre outros.

A gravura gaúcha teve 
em Pedro Weigartner seu 
precurssor, que, entretanto 
tinha suas gravuras feitas 
em Roma, devido às precá
rias condições técnicas da
qui. A partir da década de 
30 o trabalho dos gravuris- 
tas passou a ser valorizado 
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Seis projetos básicos na
programação 93 do Margs

O Museu de Arte de Rio

i

“Intercâmbio” pressupõe 
exposições de artistas de fo
ra do Estado, acompanha
das de cursos e debates. Es
tão previstas as seguintes 
mostras; “Arte Postal Lati
no-americana”, em agosto e 
setembro, “Gravuras de Ar
naldo Batalhini”, “Helga 
Mitler” e “A Odisséia com 
Enio Squeff”. “Ver o Rio 
Grande” é o projeto do 
Margs de exposições itine- 
das pelo Conselho Consul- 
rantes pelo interior do Rio

posições realizadas em con
junto com outras institui
ções, como a “Mostra de Fo
tografia Alemã”, no próxi
mo mês, “Arquitetura do 
Aço”, em abril, “Max Klin- 
ger”, em maio, “Salão Chico 
Lisboa”, em julho e ainda 
“Bienal de Arquitetura” e 
“Joseph Beuyes”, ambas 
com datas a confirmar.

O prédio do 
Margs, na Pra
ça da Alfânde
ga

Grande do Sul. Estão pre
vistas até julho “Arte Sobre 
Papel — Pequenos Forma
tos” e até dezembro “A Gra
vura e Suas Técnicas”.

“Atualidades” é uma li
nha de ação que procurará 
aproveitar temas atuais co
mo motivos de exposições e 
debates. Dentro dela está 
prevista a “Arte Sul”, em 
outubro e novembro. “Mu
seu Aberto” é um plano que 
prevê exposições seleciona-

tivo do Museu, como a de 
João Luis Roth, em março.

Além disto o Margs pro
curará intensificar sua 
agenda de cursos, com proje
tos de âmbito universitário, 
onde alguns seminários e 
exposições terão certifica
dos emitidos pelas próprias

Grande do Sul divulgou as 
principais linhas de ação 
que nortearão suas ativida
des neste ano. A programa
ção do Museu será desenvol
vida a partir de seus proje
tos básicos: “Acervo Vivo”, 
“Integração”, “Intercâm
bio”, “Ver o Rio Grande”, 
“Atualidade” e “Museu 
Aberto”.

“Acervo Vivo” constitui- 
se de exposições com obras 
do acervo, sendo que algu
mas terão cursos e textos co
mo complementos didáticos. 
Nesta área já estão progra
mados “A Gravura Gaúcha 
no Acervo do Margs” (veja 
matéria em anexo), “Pintu
ra Gaúcha nos Anos 30” e 
“Magliani e Pasquetti” para 
este mês e fevereiro e em ju
lho a mostra “Do Pré ao Pós- 
Modemismo”. “Integração” 
denomina o programa de ex-

instituições de Ensino Su
perior. A PUC-RS já confir
mou sua participação e a 
UFRGS está definindo sua 
participação.
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Mostra no palco da arte
A mostra aberta esta semana no Margs reúne 

nomes conhecidos ligados às artes plásticas gaú
chas. Entre estes, Iberê Camargo, Xico Stockmger 
Vasco Prado, Maria Romaselli e Aldo Malagoli. Sao 
trabalhos em xilogravuras serigrafias, gravuras em 
metal e linóleogravuras que o público poderá visitar 
até dia 28 de fevereiro.



Iberê Camargo em exposição

Fotos Genaro Joner/ZH

Xilogravura:I. peça sem titulo, de Xico Stockinger, dos anos 60

x/z, i n 7n

Margs expõe quatro 
décadas de gravuras

ZERO
HORfr

24 obras de gravadores gaúchos dos 
______ ro

Data:—
Página.:—1
Assunto:..

SEGUNDO CADERNO — O Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul abre a 
uma mostra da gravura gaúcha. Até o 
final de fevereiro estarão expostas 24 
obras produzidas nos últimos 40 anos. 
Entre os artistas estão Iberê Camargo, 
Carlos Scliar, Plínio Bernhardt e Vasco 
Prado.

com placas de madeira gravadas —, 
foi substituído por xilogravura. E no 
lugar da palavra calcografia apare
ceu a expressão talho-doce, que de
signa todas as técnicas desenvolvidas 
com metal e entalhe. As linhas do 
desenho que representam esse gêne
ro são talhadas, rasgadas ou corroí
das, produzindo sulcos de diferentes 
profundidades em placas finas de 
metais. O mais freqüente deles é o 
cobre.

No Rio Grande do Sul, um dos

no Acervo do

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega), reunindo 24 gra
vuras de artistas gaúchos produzidas nos 
últimos 40 anos. Segue até 28 de feverei
ro, de terça a domingo, das lOh às 17h.

—I OI 7. .7X5—.
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trabalhos despontaram no início do 
século. Mas suas peças em metal 
foram criadas em Roma, porque os 
ateliers gaúchos nessa época limita- 

” : a 
situação é outra. “A gravura feita 
aqui tem peso nacional. É um traba
lho disciplinado e sério, que come
çou a ter tradição com o Clube de 
Bagé”, ressalta a artista plástica Ani- 
co Herscovitz.

CALENDÁRIO — A Associação Ami-

Vocabulário 
do gravador
PA (Provas do Artista) — Cópias 
impressas pelo artista e numeradas em 
algarismos romanos, depois da 
tiragem.
PC (Prova de Cor) — Procedimento 
que registra e orienta a aplicação da 
cor e as alterações possíveis antes do 
início da tiragem.
PE (Prova de Estado) — Mostra o 
andamento da impressão e 
modificações que possam ser feitas. 
PI (Prova do Impressor) — Dá o sinal 
de que a gravura está pronta para a 
edição. Fica em poder do impressor. 
IMP — A sigla indica que a edição 
foi impressa pelo próprio artista. 
Quando a impressão é feita por ateliê, 
usa-se o selo deste em uma das bordas 
do papel, em relevo “cego”.
HC (Hors commerce) — Abreviatura 
utilizada para cópias fora de mercado. 
Significa que não podem ser 
comercializadas.

Segundo Caderno
 PORTO ALEGRE, SÁBADO, 23 DE JANEIRO DE 1993

Genaro Joner/ZH i

A mostra, com 24 obras de gravadores gaúchos dos 
últimos 40 anos, ficará aberta até o final de feverem
RUI ROBERTO FELTFN

■ gravura, como arte autônoma, 
11 só começou a ganhar importân- 
rlcia no Rio Grande do Sul a 
partir dos anos 30, em consequência 
da valorização do trabalho de artis
tas gráficos em jornais e revistas. Já 
no inicio da década de 50, com a 
criação do Clube da Gravura em 
Porto Alegre e Bagé, ela conquistou 
espaço definitivo. E nos anos seguin- ,
tes, a gravura expressionista, de forte pioneiros da gravura foi o artista 
apelo social e popular, passou a divi- plástico Pedro Weingãrtner, cujos 
dir as atenções com um leque das 
mais variadas propostas.

Uma retrospectiva dessa diversifi
cação estará sendo realizada nas Sa
las Negras do Museu de Arte do Rio vam'se a recursos artesanais. Hoje 
Grande do Sul até 28 de fevereiro, “A --------
através da mostra Gravura Gaúcha 
no Acervo do Margs. A exposição 
reúne 24 obras de artistas gaúchos 
radicados no Estado, pertencentes 
ao acervo permanente do museu. 
Foram produzidas nas últimas qua
tro décadas e são assinadas por Da- gos do Margs lançou um calendário 
núbio Gonçalves, Iberê Camargo, com tiragem limitada em 100 mil 
Carlos Scliar, Fuhro, Plínio Ber- exemplares, onde aparecem cinco 

gravuras. Quem assina as obras são 
os artistas Wilson Cavalcante, Ân- 

,..Ia- 
nl Rodrigues e Glaé Eva Macalds.

núbio Gonçalves, Iberê Camargo, 

nhardt, Anico Herscovitz, Maria 
Tomaselli, Vera Chaves Barcellos, , ...
Ado Malagoli e Vasco Prado, entre gela Kuckartz, Luiza Coutinho, M;
outros. As técnicas variam entre a 1 " Z._ -
xilogravura, linoleogravura, serigra- Eles freqüentam há dois anos a ofici- 
fia e gravura em metal.

DIVERSIDADES — Membro da fa
mília das artes gráficas, a gravura tura neoclássica do prédio histórico 
consiste na transformação da super- do Margs, na Praça da Alfândega,
fície plana de um material duro em Os materiais utilizados são papéis
matriz de imagens a serem reprodu- artesanais para litografia e de palha
zidas varias vezes, por meio de im- de trigo (produzidos pela Vila Cristo
pressão. Existem gravuras em rele- EeÉ em Cachoeira do Sul) e papel 
vo, de entalhe e em plano, respecti- colorido para linoleogravura. Os 
vamente denominadas, por tradição, exemplares — à venda na Arteloja 
de xilografia, calcografia e litografia. do Margs — custam Cr$ 200 mil. 
Essas denominações foram dadas de Trazem notas explicativas sobre as 
acordo com os materiais aplicados Cênicas da gravura e o vocabulário 
em cada uma das técnicas — e que Próprio desta arte.
são a madeira, o cobre e a pedra.

Com a diversidade de materiais 
hoje disponíveis, no < 
caíram em desuso. O termo xiiogra-

na de gravuras do museu.
Nos calendários, retratam ima

gens de anjos barrocos e da arquite-

do Margs, na
Os materiais utilizados são papéis

 Gravura Gaúcha
entanto, elas Margs — Exposição nas Salas Negras do

fia, por exemplo — usado mais apro
priado para designar o antigo méto
do europeu de impressão de livros

|í
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> GRAVURA GAÚCHA — Mostra de acer
vo da Margs com 24 gravuras de artistas 
gaúchos feitas nos últimos 40 anos. Até 
dia 28 de fevereiro nas Salas Negras do 
Margs (Pça. da Alfândega).
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GRAVURA GAÚCHA - Nas Salas Ne 
gras do Margs (Praça da Alfândega 
s/n ), mostra do acervo do museu com 
24 gravuras de artistas gaúchos feitas 
nos últimos 40 anos. Até 28 de feverei
ro, de terças a domingos, das lOh às 
17h.
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nindo 24 gravuras de artistas 
gaúchos e radicados no esta
do. São peças assinadas por 
Danúbio Gonçalves, Iberé 
Camargo, Xico Stockinger, 
Carlos Scliar, Fuhro, Plínio 
Bemhardt, Anico Herscovitz, 
Maria Tbmaselli, Vera Chaves 
Barcellos, Ado Malagoli, Vas
co Prado, entre outros, reali
zadas nas quatro últimas dé
cadas, em diversos processos 
(xilogravura, linoleogravura, 
serigrafia e gravura em metal).

A diversidade de propostas 
e de imagens, que caracteriza 
a mostra “Gravura gaúcha no 
acérvo do Margs”, parece ser 
a marea do trabalho dos gra
vadores que atuaram no esta
do nas últimas décadas. Pedro 
Weingartner, no início do sé
culo, foi um precursor nesta 
área. No entanto, suas gravu
ras em metal foram feitas em 
Roma, pois os ateliês gaúchos 
de litografia não ultrapassa
vam a condição artesanal. A 
gravura, como arte autôno 
ma, só aparece no Rio Gran
de do Sul a partir de meados 
dos anos 30, com a valoriza
ção do trabalho dos artistas 
gráficos em jornais e revistas. 
A criação dos Clubes de Gra
vura, em Porto Alegre e em 
Bagé, no início da década de 
50, deu um impulso definiti- 
vo à técnica que populariza o 
objeto de arte. Nos anos se
guintes, essa gravura expres- 
sionista, de forte apelo social 
e popular, perde a hegemonia, 
abrindo espaço para diversas 
propostas que podem ser ana
lisadas neste pequeno panora
ma organizado pelo núcleo de 
acervo e exposições do Margs.

A mostra “Gravura gaúcha 
no acervo do Margs” fica em 
cartaz até 28 de fevereiro, sem
pre de terças a domingos, das 
10 às 17 horas, no museu de 
arte da Praça da Alfândega.

-»<j
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• GRAVURA GAÚCHA - O 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul realiza exposição de 

| acervo, nas Salas Negras, reu-
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domingos, das lOh às 17h

•Z

Iberê Camargo:
obra em 

exposição na 
mostra de 

gravura do 
Margs
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GRAVURA GAÚCHA - Nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°), mostra do acervo do 
museu com 24 gravuras de artistas 
gaúchos feitas nos últimos 40 anos. 
Até 28 de fevereiro, de terças a
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Gravuras Gaúchas do Acervo
— Salas Negras. Exposição 
com 24 gravuras em diversos 
processos (xilogravura, lino- 
leogravura, serigrafia e gravu
ra em metal) de artistas gaú
chos e radicados no Estado. 
São peças de Danúbio Gon
çalves, Iberê Camargo, Xico 
Stockinger, Carlos Scliar, 
Fuhro, Plínio Bernhardt, Ani- 
co Herskovits, Maria Toma- 
selli, Vera Chaves Barcellos, 
Ado Malagoli, entre outros — 
realizadas nas quatro últimas 
décadas. Até 28/02.

Data:.
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As preciosidades
das coleções gaúchas

ELEONE PRESTES

PEQUENA GALERIA

Valiosos trabalhos de artistas nacionais e raras obras de grandes nomes da 
arte mundial fazem parte dos acervos públicos e particulares

Chuva de Touros, gravura em metal do espanhol Goya, 
está cotada em USS 10 mil

Margs
A gravura em metal, surgida no 

século XV, na Itália, depois da xi
logravura, proporcionava aos artis
tas divulgação de sua obra pictóri
ca através de uma espécie de port- 
fólio da época. Rubens criava gra
vuras com essa finalidade, como a 
imagem de Santa Catarina, sem 
avaliação, da coleção Schmitt- 
Prym, na qual divide espaço com 
trabalhos de Picasso, Renoir e Dali, 
entre outros.

O Margs, em meio a suas 1.350 
peças de arte, não tem obras de 
Tarsila do Amaral, por exemplo.

0 auto-retrato de Tarsila do Amaral caracterizada 
como cigana vale US$ 80 mil

tado pelo próprio Iberê, o pequeno 
óleo sobre madeira Flores, de 1931. 
E na casa de outro artista, Xico 
Stockinger, encontro emocionante 
é com a xilogravura Chuva, a mais 
conhecida de Oswaldo Goeldi, de 
tiragem de 12 cópias. O valor chega 
a USS 4 mil.

A marchand Maria Helena 
Webster ressalta que há vários ti
pos de colecionador. O casal Lauro 
e Wilna Sturm, por exemplo, reúne 
peças do final do século para cá, 
mostrando o processo de trabalho

Do acervo de Xico Stockinger, a xilogravura Chuva, de Oswaldo 
Goeldi. Preço de US$ 4 mil

dos artistas. Matrizes de gravura, 
fôrmas de escultura, croquis e do
cumentação importante de gaú
chos formam o acervo. Nos EUA e 
na Europa, grandes museus se ori
ginaram de coleções de família co
mo essas. Recentemente, em Ma-, 
dri, surgiu o Museu Thyssen, no 
Palácio de Villahermosa, a par
tir das 800 peças Thyssen-Bome- 
misza, reunidas pelo barão Thys
sen, conjunto considerado uma das 
melhores coleções privadas de pin
tura do mundo.

Compensa a lacuna com exempla
res como o óleo sobre tela O Meni
no do Papagaio (1954), de Portina- 
ri, cotado em USS 90 mil. A Pina
coteca Aplub, com 700 obras, con
centra 43 trabalhos de Pedro 
Weingartner, entre as quais o óleo 
sobre madeira Mãe do Pintor, de 
1894, um dos três retratos que rea
lizou de sua mãe, avaliado em USS 
16 mil. Da coleção de Maria Ca
margo, mulher de Iberê Camargo, 
uma peça sequer tem cotação de 
mercado: é o primeiro quadro pin-
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Alemanha, com o avô Wilhelm, 
falecido há oito anos. O herdeiro, 
o neto Roberto Schmitt-Prym, ti
nha 28 anos. Começara a colecio
nar aos 16 anos e garante que cerca 
de duas mil peças, mais da metade 
do total, foram reunidas por ele. O 
acervo compõe uma viagem na his
tória da arte, do Renascimento à 
modernidade, chegando aos grava
dores atuais.

Está na lista A Primavera, um 
estudo de Auguste Rodin para es
cultura, das poucas gravuras em 
metal que ele produziu, avalia
da em USS 10 mil. Do espanhol 
Goya, os Schmitt-Prym conservam 
Chuva de Touros, também cotada 
a USS 10 mil, igualmente rara in
cursão desse artista na técnica da 
gravura em metal, com tiragem de 
50 cópias. Boa parte da sua extensa 
produção ficou nas matrizes.

Primavera, 
gravura em 

metal de 
Auguste 

Rodin, da 
coleção 

Schmitt-Prym: 
avaliada em 
US$ 10 mil
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"WF m óleo sobre tela de 
Antonio Bandeira,

I de 0,97m X l,63m, 
é uma das mais va
liosas peças da

I maior coleção gaú- 
cha, um total de 
3.850 obras. A pin

tura vale a “bagatela” de USS 150 
mil, conforme o representante do 
colecionador, que prefere não ser 
identificado. Teoricamente, pode
ría ser trocada por três carros mo
delo Omega, o mais caro da GM. 
Na prática, provavelmente o cole
cionador nem queira ouvir propos
tas de compra. Quem possui essas 
raridades em geral não as vende — 
ou não precisa desfazer-se delas.

Em 1987, o quadro Abaporu, de 
Tarsila do Amaral, um marco do 
modernismo, foi exceção. O corre
tor de valores Raul Forbes anun
ciou a oferta da pintura, exposta na 
Galeria São Paulo, pela expressiva 
soma de USS 2 milhões. Até hoje o 
quadro não mudou de dono. No 
Rio Grande do Sul, há uma pintura 
da artista, pertencente a uma cole
ção particular. O auto-retrato de 
1921, disputado em leilão realizado 
em Porto Alegre décadas atrás, 
mostra Tarsila caracterizada de ci
gana e está cotado a USS 80 mil.

A família Schmitt-Prym tem a 
maior coleção rio-grandense de 
gravuras e não se incomoda com a 
divulgação do seu acervo. Tudo 
começou no início do século, na
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MOSTRAS

GRAVURA GAÚCHA — Nas Salas 
Negras do Margs (Praça da Alfânde
ga s/n°), mostra do acervo do museu 
com 24 gravuras de artistas gaúchos 
feitas nos últimos 40 anos. Até ama
nhã. das lOh às 17h.

Gravura: obra 
de Saint-Claire 
de Oliveira, na 
mostra do 
Margs
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