
_CONSELHO DE DESENVIMENTO CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRAIÍDS DO SUL 

IjtfCLSO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
DO STJL

V (
AW'W€R.SA\RÍO fíAR. 6-S

I

HAR.G-S I CoDec.Promoção :

r**.*

í*

V\ SJA O ore CA / M AÍCG-S •Local :
■

NS de peças s

a 3ly oi/Período t

Observações : .

.
*

.
:

.•



Jornal: IfC^

Da ta:__
Página:
\ $ 5!.mto: P\\AxvJg>v~SAR,ft Huseu .

X* j ól- jW9o 

5, / a.-» c<va,

/<)<v Varei Ia — Divulgaçào/ZH

Restauração: obras concluídas

ANIVERSÁRIO DO MARGS
Dia 27 de julho de 1954 foi criado o Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul, tendo 
primeiro diretor o artista plástico Ado Malago- 
li. A comemoração do aniversário, este ano, vai 
ser dia 31, marcando igualmente o término das 
obras de restauração do prédio. Na festa, a 
principal atração é banda de jazz Contrast 
Çombo, às 19h.
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RETALHOS
★ A Associação dos Amigos do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul promove 
amanhã, às 19h, encontro comemorativo 
aos 36 anos deste museu. Na sua Arteloja 
estão sendo lançadas as séries II e III de 
acessórios: gravatas e lenços pintados so
bre javanesa e seda pura assinados por 
Mazinha Canozzi e Carlos Daniel Herre- 
ra, tendo como inspiração os vitrais do 
prédio. São peças únicas, belas sugestões 
para presentes. A lojinha do Margs está 
aberta aos domingos, funcionando no 
mesmo expediente do museu. .. A ^
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Variadas
■*-■ Miriam Avruch e Evani- 

ce Pauletti assinam o con
vite para as festividades de 
hoje, no final da tarde, que 
comemoram os 36 anos do 
Museu de Arte do RS. En
tre os que recebem o titulo 
de Sócio Benemérito da As
sociação dos Amigos do 
Margs está a professora 
Antonieta Barone.
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36 anos do MARGS

Várias peças 
do prédio do 
museu 
foram
recuperadas

O grupo de jazz “Contrast Combo” apresenta-se, 
às 19 horas, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, em evento que marca a comemoração do 36 
aniversário desta entidade: Além de mais um ano 
de atividades, está se comemorando, também, o 
término das obras de restauração do prédio do 
Margs. Foram recuperados o terraço, os dutos plu
viais, o vitral que compõe o teto da Pinacoteca 
e um dos torreões que abriga o Atelier de Gravura. 
Criado em 27 de julho de 1954, o museu teve como 
seu primeiro diretor o artista plástico Ado Mala- 
goli.
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Iníerior do prédio exibe riqueza em ornamentos neoclássicos

Margs faz 36 anos
O Museu de Arte do Rio Grande mos que adquirir obras de artistas 

do Sul (Margs) chega aos seus .36. do Rio Grande do Sul”, 
anos, em 27 de julho, mas só agora 
começa a esboçar-se uma ção” é sentida com mais intensida- 
“polijica de aquisição” para a ca- de pelos artistas. ■ Iberê Camargo, 
sa. ‘‘Cerca de 80% das 1.200obras em entrevista recente ao JÁ (ed.

23), classificou os museus brasilei
ros de paupérrimos. “Não se tem 
uma visão da pintura brasileira”, 
disse. Mas as criticas não abatem 
Miriam. “Não adianta fazer a crí-

A falta da tal “política de aquisi-

do acervo são doações”, lamenta a 
diretora, Miriam Avruch, que pas
sará a cargo no início do próximo 
governo estadual.

Desde que assumiu, em 87, ela 
persegue a política de aquisição e tica, porque o trabalho no museu, 
acredita que seu substituto conse- como em toda a cultura, é a longo 
guirá pô-la em prática. Atualmen- prazo”, argumenta, 
te, o Margs não recebe verbas para 
a compra de quadros ou escultu- Margs, Ado Malagoli, iniciou o

trabalho de um modo “correto”. 
Formada em História e aperfei- Malagoli, até agora, foi o único di- 

çoando-se em Museologia desde .. retor que comprou obras para o 
1974, Miriam ressalta que, sem a museu. Uma de suas primeiras 
política, os prejuízos são viáveis. O aquisições foi uma antiga coleção
principal deles é a falta de docu- de expressionistas franceses, com- 
mentaçâo das obras dos artistas 
contemporâneos do 
“Obras importantes saem do Rio 
Grande do Sul porque não temos 
condições de adquiri-las”, denun- em função de doações”, comenta 
cia, acrescentando que sua gestão Miriam, chamando a atenção para 
definiu um conceito para o Margs: o falo de que a conduta se reflete 
— “O Margs é o museu de arte do até mesmo na perda da ação crítica 
Rio Grande do Sul. Portanto, te- para seleção de obras.
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Ela lembra que o fundador do

ras.
»■

posta de oito obras. “Eu costumo 
Estado. dizer que, depois da gestão de qua

tro anos de Ado Malagoli, o Margs 
‘saiu dos trilhos’. Passou a viver só

k

Prédio integra complexo:

O prédio no qual o Margs está f salão principal) e quatro torreões 
instalado, desde 1978, faz parte de com cúpulas de bronze.

O complexo, apesar de não tercomplexo arquitetônico, de estilo 
neoclássico, que previa a ligação sido concluído, deixou sua marca 
do cais do porto (a porta da cidade) no centro de Porto Alegre. Noiní-
ao palácio Piratini, no inicio do sé- cio do caminho em direção ao Pi-

ratini, estão o Pórtico do Cais, o 
prédio dos antigos Correios e Telé
grafos, a secretaria da Fazenda do 
Estado, a Receita Federal e o 
Margs. Na outra ponta, está o tea- 

Em 4 mil metros quadrados, na tro São Pedro e se encontrava o an- 
praça da Alfândega, ele ostenta fi- tigo Tribunal de Justiça, que so- 
guras do escultor Alfred Adlof e freu incêndio na metade do século, 
ornamentos de Vitorio Livi, além Para ligar as duas pontas, seria 
de escadarias em mármore, azule- aberta a avenida Sepúlveda, no 
jos importados, vitrais (no teto do meio da praça da Alfândega.

culo. Obra do arquiteto Ineo Wi- 
dersphan, ele foi construído em 
1913, para abrigar a Delegacia Es
tadual do Ministério da Fazenda.
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Museu iniciou na Andradas i

\
A primeira exposição do Margs, 

sobre o tema “Arte Brasileira Con
temporânea”, foi realizada, em 
1955, na antiga Casadas Molduras termo de cessão, se o prédio não 
(rua dos Andradas). O museu foi for conservado pelo Estado, ele se- 
criado, no ano anterior, através do ' rá tomado. Esse fator, acrescido 
decreto 5.065, do governo do Esta- ao risco em que se encontrava as 
do. Pouco tempo após a primeira obras, obrigaram o governo a apli- 
exposição, ele instalou-se no “fo- carNCzJ 2.225.685,00(em valores 
yer” do teatro São Pedro, onde ft- de janeiro) nas reformas do pré-' 
cou por 16 anos. A primeira mos- dio, que o deixaram, na avaliação 
tra, no local, foi a retrospectiva do de Miriam Avruch, em “çxcelentes 
gaúcho Pedro Weingãrtner. O condições”. Segundo ela, foram as 
Margs ainda passou pela Salgado primeiras verbas que o Margs rece- 
Filho, 235, antes de instalar-se de- beu para melhoria de sua eslrutu- 
fmitivamente na atual sede. ra.

A antiga Delegacia da Fazenda, 
na praça da Alfândega, é cedida 
pelo governo federal. Conforme o
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