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Observações :

3 - PINTURA GAÚCHA EM MEADOS DO SÉCULO 
XX - Galeria II. Mostra com artistas das décadas de 30 a 
60.com ativa participação no cenário cultural do Rio Grande 
do Sul. como Ângelo Guldo. Fahrion, Ado Malagoll. Koetz. 
Brueggemann, Leopoldo Gotuzo, entre outros Até 29/04.
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NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

£IN1URA GAÜCHA EM MEADOS DO SfiCULO KM MOSTRA DE ACERVO

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul exibe, a partir do
dia 30 de março, na galeria II, a exposição Pintur» físiich»

meados do aémilo XX.em propondo uma reflexão sobre a
consolidação do movimento plástico no estado. O curador José 

Luiz do Amaral selecionou 12 pinturas do acervo do MARGS 
que marcam o período. Entre elas, "Catedral de Buenos Aires" 
de Edgar Koetz, Entardecer" de Ângelo Guido, 

de João Fahrion,

Iberê Camargo,

Trindade Leal.

"Vestido Verde" 

"Paisagem" de 
de Alice Brueggemann e "Ginete" de

"Gato Preto" de Ado Malagoli, 

"Garoto"

Na metade do século, 

maturidade.
a pintura gaúcha busca a sua

0 mercado ainda não está consolidado, mas a
editora Globo já serve de âncora para artistas do porte de 

Fahrion ou Koetz. Nesse período de formação da Associação 

chega na cidadeChico Lisboa, o pintor Ângelo Guido,

propondo a renovação no currículo do Instituto de "Belas 

Artes" e a crítica na imprensa local, 
base de lançamento de nomes de projeção nacional 

Camargo, Scliar ou Bianchetti e 

fundação do MARGS em 1954 por Ado Malagoli.

Essa época será a 

como Iberê

serve como lastro para a

A exposição Pintura gaúcha em meados dn século XX fica 

em cartaz até o dia 29 de

domingos, das 10 às 17h, na galeria II do MARGS.
abril, sempre de terças a

**** Atenção: as escolas interessadas em visitas guiadas 
especiais devem agendar com uma semana de antecedência, 

núcleo de extensão do Margs, ou pelos telefones 227-23-11 e 

221-84-56, ramal 30.

no

227-2311 e 221-8456 ramal 29
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Entre os anos 30 e os anos 60, estrutura-se e se organiza o 
sistema de artes plásticas no Rio Grande do Sul.

Em 1925, ÂNGELO GUIDO chega a Porto Alegre trazendo ares 
vos para a arte gaúcha. Será o responsável pela reestruturação do en
sino no Instituto de Artes e passará a ser respeitado não só como bom 
artista e competente professor, mas como o terrível crítico do Diário 
de Noticias. Em 1926, surge a Revista do Globo em cujas oficinas 
reunir—se artistas como Joao Fahrion, Edgar Koetz e tantos outros. 
Inicia, assim, a Província, a década de 30 em meio a um clima de efer 
vescência cultural em que a produção plástica já desponta como um se
tor cuja importância é reconhecida e em torno do qual se organizam de 
bates e polêmicas. —

no

vao

É verdade que as inovações modernistas do 
ainda não haviam penetrado e serão rechaçadas
Mas, nessa época, consolidam-se as condições para que as artes plãsti 
cas floresçam no Rio Grande do Sul. Os artistas encontram facilidade 
de divulgação para o seu trabalho e as instâncias de produção e de 
circulação da arte já estão rezoavelmente estruturadas, contando com 
instituições como o INSTITUTO DE ARTES, as oficinas gráficas de revis 
tas como KODAK, MÁSCARA e, especialmente a REVISTA DO GLOBO, e também 
com uma ativa crítica de arte nas páginas do CORREIO DO POVO e do DIÁ 

ARIO DE NOTÍCIAS. De tal maneira desenvolveu-se o setor das artes plãê; 
ticas no Estado que, em 1938, vamos assistir à hegemonia do Instituto 
de Artes como instância de formação e de consagração ser contestada 
por artistas que se reunem na Associação Francisco Lisboa.

centro do País 
até bem mais adiante.

A partir dos anos 40, evidencia-se a maturidade do sistema 
de artes plásticas no sul, não só pela maior abertura com relação às 
inovações, mas, principalmente, pelo surgimento de novos artistas que 
se transformarão, mais tarde em nomes de projeção nacional, como é o 
caso de IBERÊ CAMARGO, CARLOS SCLIAR e VASCO PRADO. Esta evidência de 
que o Rio Grande se afirmava como um dos importantes centros produto
res de artes plásticas no País, talvez tenha sido o fator que atraiu, 
nos anos 50, o pintor ADO MALAGOLI que participava ativamente da orga 
nização do Núcleo Bernardelli, no Rio de Janeiro. De novo, beneficia- 
se o Instituto de Artes e a sociedade sulino com a vinda do experien
te professor cuja contribuição logo se revela das mais significati
vas, não só como pintor e educador, mas como organizador cultural cu
jos esforços acabam por dar origem ao 'Museu de Arte do Rio Grande 
Sul.

do
Nesses anos 50, a produção de artes plásticas no Rio Grande sen

te-se estruturada e forte a ponto de contestar as inovações abstracio 
nistas entronizadas pelas primeiras Bienais em São Paulo, voltando-se 
para uma figuração mais realista e, seguidamente, carregada de um ape 
lo existencial e dramático, como ocorre com Danúbio Gonçalves, Glênio 
Bianchetti, Alice Brueggemann e outros.

A renovação, que marca o início dos anos 60 e que 
festa nas obras de artistas como os integrantes do grupo BODE PRETO 
ou de um Xico Stockinger e de um Trindade Leal, não chega a afastar a 
produção plástica desse momento do que se vinha produzindo desde os 
anos 30. Mais uma vez, verifica-se a defasagem na evolução das propos 
tas estéticas desenvolvidas no sul com relação às do eixo Rio-São Pau 
lo. E, mais uma vez, pode-se constatar a existência de um sistema 
amadurecido a ponto, agora, de assimilar propostas 
abandonar as peculiaridades que o caracterizam.

se mani-

de
de renovação sem

José Luiz do Amaral
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PINCELADAS
Pintura gaúcha em meados do século mal 30. 

XX é o nome da exposição pela qual o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega s/n°) procura refle
tir a consolidação do movimento plásti
co no estado. O curador, José Luiz do 
Amaral, selecionou 12 obras do acervo 
do Margs que marcam o período, entre 
elas Catedral de Buenos Aires, de Edgar 
Koetz, Entardecer, de Ângelo Guido,
Vestido Verde, de João Fahrion, Gato 
Preto, de Ado Malagoli, Paisagem, de 
Iberê Camargo e Garoto, de Alice Brug- 
gemman. A exposição permanece até 29 
de abril, de terças a domingos, das lOh 
às 17h, na Galeria II do Margs. Escolas 
interessadas em visitas guiadas devem 
agendar com uma semana de antecedên
cia no Núcleo de Extensão do Museu ou 
pelo telefone 227-2311 e 221-8456, ra-
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Margs homenageia arte 

de meados do Século XX
O visitante que entrar na 

Galeria II do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul terá 
uma agradável surpresa: ve
rá a sua frente os traços in
confundíveis da arte de João 
Fahrion, com “O Vestido Ver
de", óleo sobre tela de 1949. 
No ladò oposto está toda a 
força expressiva do "Láza
ro”, têmpera sobre madeira 
de Glênio Bianchetti, 1959. 
Ambas as obras fazem parte 
da exposição “Pintura Gaú
cha em Meados do Século 
XX", que o Margs oferece ao 
público até o dia 29 de abril.

Na metade do século a pin
tura gaúcha busca a sua ma
turidade. O mercado ainda 
não está consolidado, mas já 
trabalham artistas do porte 
de Fahrion ou Koetz. Nesse 
período de formação da As
sociação Chico Lisboa, che
ga na cidade o pintor Ângelo 
Guido, propondo a renova
ção no currículo do Instituto 
de Belas Artes e a crítica na 
imprensa local. Essa época 
será a base de lançamento 
de nomes de projeção nacio
nal como Iberê Camargo, 
Scliar ou Bianchetti. Iberê 
Camargo está também re
presentado nesta exposição, 
com a sua "Paisagem".

As obras do acervo do Mu
seu de Arte abrangem varia
da sorte de estilos, propician
do ao espectador uma mos
tra viva da criatividade e da 
técnica destes pintores. Lá

*

“Vestido Verde”, óleo sobre tela de 1949.

está, por exemplo, a maes
tria de Ado Malagoli, com “O 
Gato Preto", óleo sobre tela 
de 1954, Malagoli foi o res
ponsável pela fundação do 
Margs justamente do meio 
do século, em 1954. Tam
bém constam da exposição 
figuras do destaque de Joel 
Amaral, com o seu “Cristo 
Morto", óleo sobre tela de 
1962.

Sem dúvida é de destacar 
o arrojo das formas o "Gine- 
te", óleo sobre tela que está 
logo à esquerda do "Lázaro” 
de Bianchetti. A obra, tam
bém pertencente ao acervo 
do Museu, data de 1953, e 
o seu autor é Geraldo Trin
dade Leal. O dorso nu de mu
lher logo na parede à direita 
de quem entra na Galeria, 
traz a sensibilidade da "Al

mofada Amarela", um óleo 
sobre tela de 1923, do pintor 
Leopoldo Gotuzzo, um dos 
destaques da exposição. Por 
fim, a imagem do pampa é 
também lembrada nas teclas 
de Oscar Crusius e Benito 
Castanêda, Por tudo isto, a 
exposição é sem dúvida, um 
dos destaques neste começo 
de mês, podendo ser visitada 
sempre de terças a domin
gos, das 10 às 17h. As 12 
pinturas expostas na mostra 
foram selecionadas do acer
vo do Margs pelo curador Jo
sé Luiz do Amaral. As esco
las interessadas em visitas 
guiadas especiais devem 
agendar com uma semana 
de antecedência, no núcleo 
de extensão do Museu, ou 
pelos telefones 227.2311 e 
221.8456, ramal 30.


