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I - DOAÇÕES DA AAMARGS - Pinacoteca*. Coletiva <fas 
obra* adquirida* pela AAMARGS para o acervo do mu teu. Sáo 
15 trabalho* em dfcersas técnicas dos artistas Cario* Carrion 
de Brttto Velho. Carlos Pütquettl. Eduardo Vieira <fa Cunha, 
Alfredo Nlcoblewsky. Maria Lldb Maglbnl. Regina Ohlweiler. 
Mário Rtthnelt, Milton Kurtz. Vera Chave*. Karin Lambrecht, 
Maria Lúcia Cattanl. Wilson Cavalcantll e Renato H eu ter. De 
06/04 a 02/05. _________________

Em abril, a Associação dos Amigos do MARGS doará 15 obras de 
artistas gaúchos contemporâneos, para o acervo do museu. A 
mostra coletiva abre no <fa 6 e fica em exposição até o dia 30. 
Esta Iniciativa Inédta é o resultado do esforço dos associados, do 
trabalho dos voluntários, e dos recursosarrecacbdos na Artelofa, 
cursos e locações recentes.
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EXPOSIÇÃO AAMARGS 93/ OBRAS DOADAS AO ACERVO DO MARGS

Numa iniciativa inédita em 11 anos de atividades, a 

Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

adquiriu 15 obras de 13 artistas gaúchos contemporâneos para 

o acervo do MARGS. Este conjunto de trabalhos, doados para o 

patrimônio público, ocupará as Pinacotecas do museu no dia 6 

às 19h. As obras são dimensionais, em diversas 

técnicas,de artistas que consolidaram sua trajetória nos 

últimos 20 anos. Participam da coletiva Karin Lambrecht, 

Maria Lidia Magliani, Vera Chaves, Regina Ohlweiler, Eduardo 

Vieira da Cunha, Carlos Pasquetti, Alfredo Nicolaiewsky, 

Milton Kurtz, Mário Rõhnelt, Wilson Cavalcante, Britto

de abril,

Velho, Maria Lúcia Cattani e Renato Heuser (segue em anexo a

A mostra será registrada num catálogolista das obras), 

bilingüe, em português-inglês.

A AAMARGS convidou o assessor cultural do MARGS, Paulo

a prof.dra. Mônica Zielinsky e o artista e professor 

Plínio Bernhardt para indicar os artistas. 0 grupo fez um 

estudo prévio do acervo do museu, e privilegiou os nomes que 

década de 80 através da sua produção e

Gomes,

marcaram a

participação em eventos importantes, muitos de repercussão

falta de uma política deinternacional. Numa reação à 

aquisição de obras, problema crônico dos museus brasileiros, 

a AAMARGS prepara-se para adquirir neste ano mais um lote de 

desta vez tridimensionais. A verba para a compra foipeças,

resultante das mensalidades dos 650 associados, das verbas

dos cursos, Arteloja e locações recentes.

A exposição AAMARGS 93/ obras doadas ao acervo do MARGS

sempre de terças apode ser vista até o dia 2 de maio, 

domingos, das 10 às 17h. A abertura será no dia 6 de abril,

às 19h.

***** Telefones para contatos:

- Paulo Gomes - 221-84-56 e 227-23-11 (MARGS)

- Mônica Zielinsky - 224-04-64 e 221-53-47 (Inst. de Artes)

- Plínio Bernhardt - 225-43-20 (res.)

227-2311 e 221-8456 ramal 29
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no MARGS ou 228- 

40-72 (res.)

Luís Alberto Buchholz, pres. da AAMARGS

- José Albano Volkmer, dir. do MARGS no MARGS

OBRAS ADQUTRTDAS PELA AMMARGS PARA O ACF.RVO DO MARGS
T

Fundo Marrom, acrílico sobre tela, 1.3 x 
2m,1989

OHLWEILER, Regina - 0 primeiro vôo do pássaro azul, óleo
sobre tela, 1,5 x 2m, 1990 

- 12 ilustrações para Poemas Podres de 
Paulo Seben, 12 desenhos a nanquim, 25 x 
10 cm, 1989

VIEIRA DA CUNHA, Eduardo - Verde com Cavalo, acrílico sobre
tela, 1,30 x 80cm, 1992

CAVALCANTE, Wilson - Quem me habita?, pintura com
colagem,107 x90 cm, 1990

PASQUETTI, Carlos - Sonho de Vienna, desenho com técnica
mista, dimensão variável, 1989

NICOLAIEWSKY, Alfredo - Sem título, acrílico sobre tela com
colagem, lmxlm, 1991

KURTZ, Milton - Quasi contacto, acrílico sobre tela,
lmxlm,1989

CATTANI, Maria Lúcia - Sem título, gravura, l,5xl,5m, 1991
LAMBRECHT, I^arin - Estudos para Derbrunnen, duas aquarelas

de 30x20cm, 1991
- Sem título, pintura sobre papel, 

lmx70cm,1989
MAGLIANI, Maria Lídia - Personagens da Infância, acrílico

sobre tela, l,2x44cm, 1993
HEUSER, Renato - Sem título, acrílico sobre tela,

1,5xlm,1991
RÕHNELT, Mário - Sem título, acrílico sobre tela,

1,5xlm,1991
CHAVES, Vera - Sem título, técnica mista, 36 módulos de

30x40cm

BRITO VELHO

227-2311 e 221-8456 ramal 29
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Associação doa 15 obras ao acervo do Margs
O Museu de Arte do Rio Grande do gliani, entre outros artistas, estarão ex- 

Sul vai ser presenteado hoje. A Asso- postas na Pinacoteca do museu. No Es- 
ciação de Amigos do Museu (Aamargs), paço Ado Malagoli, o Margs expõe, tam- 
em seu 119 ano de atividades, adqui- bém a partir de hoje, gravuras da artista 
riu 15 obras de 13 artistas plásticos alemã Kàthe Kollwitz, importante nome 
contemporâneos — indicados por uma do expressionismo do início do século, 
comissão — para doar ao acervo do 
Margs. A partir de hoje, às 19h, as 
obras de Regina OhlweUer, Karin Lam- 
brecht, Britto Velho e Maria Lídia Ma-

U^fm rí

(;. '
I De Xavier e õhlweilerm
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No novo lote:
‘Fundo
Marrom’, tela de 
Britto Velho

Margs expõe obras doadas ao acervo
Num país onde os museus en- coteca até 2 de maio. des dos 650 associados da AA-

frentam dificuldades para aumen- Para a escolha dos artistas, a MARGS, dos cursos promovidos e 
tar e atualizar os acervos, o dia em AAMARGS convidou Paulo Go- das vendas da Arteloja.
que adquirem ou ganham novas mes, assessor cultural do museu,
obras sempre é de festa. Hoje é a professora Mônica Zielinsky e o do Margs são Britto Velho, Regina
um destes dia no Museu de Arte do artista e professor Plínio Ber- Ohlweiller, Eduardo Vieira da Cu-
Rio Grande do Sul. A sua Associa- nhardt. O grupo analisou previa- nha, Wilson Cavalcante, Carlos
ção de Amigos (AAMARGS) com- mente os nomes que o museu já Pasquetti, Alfredo Nicolaiewsky,
prou 15 obras de 13 artistas gaú- possuía, então optou por comprar Milton Kurtz, Maria Lúcia Catta-
chos contemporâneos, encerrando outros que marcaram a década de
um jejum de iniciativas similares a 80. Para este ano está prevista

Os novos integrantes do acervo

ni, Karin Lambrecht, Maria Lídia 
a Magliani, Renato Heuser, Mário 

esta que já atingia onze anos. Os aquisição de mais um lote de obras. Rõhnelt e Vera Chaves. (Vítor
trabalhos estão expostos na Pina- As verbas provêm das mensalida- Necchi)
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Doação enriquece 

o acervo do Margs
No atual panorama vivido 

pela cultura no país, com fal-, 
ta estrondosa de recursos e 
de iniciativas efetivas no se
tor, é louvável a atitude to
mada pela. Associação de 
Amigos do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Aa- 
margs). A Associação adqui
riu 15 obras de 13 artistas 
gaúchos contemporâneos pa
ra o acervo do Margs. As 
obras foram doadas ao patri
mônio público, e estarão ex
postas nas Pinacotecas do 
museu até o dia 2 de maio. 
Os trabalhos são dimensio
nais, em diversas técnicas, e 
de artistas que consolidaram 
a sua carreira nos últimos 20 
anos.

A Aamargs convidou o as- “Quem me Habita”, pintura/colagem de Wilson Caval
canti, está entre as obras que foram adquiridas pela Aa
margs e doadas ao Museu

sessor cultural do Museu,
Paulo Gomes, a professora 
Mônica Zielinsky e o artista 
e professor Plínio Bernhardt 
para indicar os artistas. O 
grupo fez um estudo prévio 
do acervo do museu, e privi
legiou nomes que marcaram 
a década de 80 através da 
sua participação em eventos 
importantes. Numa reação 
exemplar ao problema crôni
co dos museus brasileiros, a 
Aamargs prepara-se para

I

adquirir neste ano mais um 
lote de peças, desta vez tridi
mensionais. Entre os artis
tas com obras adquiridas 
neste primeiro momento es
tão Alfredo Nicolaiewsky, 
Britto Velho, Karin Lam- 
brecht. Vera Chaves, entre 
outros. A exposição pode ser 
visitada de terças a domin
gos, das 10 às 17h. A mostra 
será registrada em catálogo 
bilíngüe, em português- 
inglês.

t
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10 Margs está exibindo uma bela coleção de 
15 obras, adquiridas de artistas gaúchos pe
la Associação de Amigos, numa iniciativa iné
dita, e doadas ao acervo do Museu.
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Conservação do Margs não passa de maquiagem
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem sido vítima dos jogos de faz-de-conta. de sucessivos governos

Fotos Antônio Pêcímco^H

pode arcar com despesas maiores de 
reforma. Üi“fcj

CI.ÀUDIA LA1TANO
INFILTRAÇÕES - A Aamargs cobre 

prédio idealizado pelo arquiteto cerca de 50% das despesas mensais 
I ■Theo Wiedersphan para marcar do museu, o que Inclui pequenos 
^ros primeiros passos de Porto consertos emergenciais, enquanto a 
Alegre rumo à modernidade é hoje, Secretaria Estadual da Cultura fica 
80 anos depois da sua construção, responsável pela folha de pagamento ' 
apenas mais um símbolo patético da e pelas despesas com vigilância, luz, 
situação da cultura no Estado, água e telefone. Para evitar que as 
Quem passeia pelos corredores inter- obras sejam danificadas pelas infil- 
nos do Margs ou examina com algu- trações que atingem quase todo o 
ma atenção a fachada que enfeita a prédio otí para garantir que os peda- 
Praça da Alfândega percebe que a ços das estátuas da fachada não 
modernidade com que sonhavam os caiam sobre os pedestres da Praça da 

- visionários do inicio do século está Alfândega, o Margs precisa contar
boa vontade dás empresas

'[i

-í

ty

f:ms*reduzida a ruínas. De nada adiantou com a -
para o Margs ter sido eleito a edifica- privadas que se interessam pelo mar- Fachada: deterioração . v * 
çâo arquitetônica mais importante keting cultural, 
do Rio Grande do Sul, tampou- 0016.“A gente 
co o seu tombarnento pelo patrimô- pede tinta para 
nio histórico. um, instalação

Depois de sucessivas maquiagens elétrica para ou
tro, e assim va
mos tocando aos

emergenciais, que vêm desde o tem
po em que o prédio pertencia à Dele
gacia da Receita Federal, os proble- poucos as refor
mas se acumulam de tal forma que o mas mais urgen- 
diretor atual do museu, o arquiteto tes”, conforma-se 
Albano Volkmer, calcula que, se o Volkmer. Pagar 
aporte de recursos para a restaura- para trazer expo- 
çâo continuar no ritmo em que está, sições para Porto 
nem em 20 anos Porto Alegre pode- Alegre, então, 
rá ver o Margs completamente refor- nem pensar. As 
mado. O projeto de restauração total exposições de 
do prédio, coordenado pela arquiteta obras que não sâo

do acervo do mu- TorrcAo: i espera de reformasEdiolanda Liedke, está orçado em
de 10.310 CUBs (mais de Cr$ seu têm funciona- 

62 bilhões, pela cotação de abril). do pelo sistema de 
Não fosse a iniciativa privada, a parceria. O Margs entra com o espa

ço, e o parceiro — empresas ou insti-

i erca

grande responsável pelo que resta de 
dinamismo nos órgãos de cultura do tuições culturais — paga transporte 

em das obras, seguro, convites e o co-Estado, o Margs estaria hoje . _
uma situação ainda mais preocupan- quetel de abertura, se houver. Mas 
te. O convênio assinado com a Encol ás vezes nem as mostras que não 
para a restauração do torreão princi- implicam despesas podem ser recebi- 
pal do museu garante que pelo me- das no Margs. Uma grande exposi- 
nos as cascatas internas que amea- çâo do artista plástico Joseph Beuys, 
çam as obras de arte nos dias de que está viajando o mundo, não vai 
chuva devem terminar. A Associa- poder ser vista no Margs. O maior 
çâo dos Amigos do Margs (Aamargs) museu do Rio Grande do Sul não 
— com os recursos que arrecada tem o nível de umidade de 40%
através dos sócios, da promoção de considerado ideal para a conserva- 
eventos culturais e da Arteloja — ção de obras de arte. Os curadores 
conseguiu há pouco o feito de adqui- daquela exposição não quiseram que 
rir novas obras para o acervo (ainda as obras de Beuys corressem os mes-
que a preços simbólicos), o que não mos risco que o acervo do Margs Intcríon sinais de descaso 
acontecia desde os anos 70, mas não corre quando é exposto. ‘ 1

HH Bi ■imAí
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AbaildOIMK não hd verbas para preservar o patrimônio do Margs

A opinião dos artistas plásticos
MARIA TOMASELLI — “O Margs è um morto- próprio Albano. No Brasil, hoje em dia, não há nheiro no Margs. Hoje, não há nem condições

vivo, por falta de verbas e de iniciativas. Os maiores condições de se fazer grandes obras. Para tudo técnicas apropriadas para fazer uma exposição lá.
eventos que ocorrem lá sáo levados por outras insti* faltam verbas* Mas üchei muito positiva a iniciativa da Aamargs
tuições. E a Aamargs tem ingerência demais. A IBERÊ CAMARGO — “O museu anda muito * comprar obras dos artistas, ainda que com um

museu, quando na verdade pagaram cem dólares para deveria ^ uma tarefa do governo do Eslado. Z S^L°
cada artista, mal dá para o frete da obra. Por que não que ^i.^jnn.rfn até o ano que vem. LLARA FECHANSKY — Quase não senti
dão o nome certo às coisas? Isto é uma doação dos ^ c0ntrárÍ0j n3o vou ter condições de levar ao m“ ma,s a P/1efn1ça d° A Programação
aí NELSON JUNGBLUTH — “O Margs anda ^tT^CKtS SUTS Lseú 'esteve
muito parado, mas i porque o Albano não tem „ao tgm guarda-chuvas.” • •, com P°ucos funcionários, e mesmo agora, com o
dinheiro para fazer o que gostaria. É um museu quadro preenchido, vai ser muito difícil reativar
muito bonito, com um bom acervo, mas também KARIN LAMBRECHT — “É importante que aquilo que tinha sido iniciado, mesmo que em pe- 

,,, i fom. uma séríç de problemas de conservação; Aehpi t tcflff* cidade tenha o seu museu. As pessoas compe■ - quena escala,- pelo- governe • anterior na área da 
’ * 'que esta deve ser uma situação terrível para o tentes deveríam se preocupar e investir mais di- cultura.”
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Verniz
0 calor sufocante não Impe

diu a badalaçáo em tomo de 
Kenji Fukuda na Galeria Alen- 
castro Guimarães, em noite 
que também registrou a doa
ção de uma tela do artista pa
ra o Margs. Presentes à aber- 
tura da mostra Iara Johanpet- 
ter, Daniela e LacyUghini, Jus
to Werlangc senhora, Gaudên- 
cio Fldélis,. Milton Couto, Dé- 
cio Presser, Luciano Alfonso 
Carmera Parreira, Vera de No- 
nohay Schneider Santos, Renato 
Vital, LianaMarcantônio.Maria Ce- 
cüla Ziramermann, Maria Ester Ca- 
leffi e ainda Eduardo e Maria Lul- 
za MattoseÂlvároWolkmer, repre
sentando o Museu de Arte, eamar- 
chand do pintor, Berenice Arvanl. 
O serviço foi o sempre conyto do 
U Gattopardo.

Lacy Ughim e Kenji Fukuda , ;..
cxyzrupo 'Ptxvv 2Z/o4Í<?3 
.^ao^rdb C<sv->\ | \ '

d FOTO & VIDEO
ARQÜITETÜRÀ DO FERRO - ClnqQanta lotos de Geraldo Gomes, resgatando 
elementos e detalhes da arquitetura feita em ferro no Brás». De 13 de abril a 9 de 
maio, na Galeria I do MARGS................................................. .......- -...................

d ENDEREÇOS I

TEATRO DE CÂMARA - Rua da República,575. Fone: 221.6622 
THEATRO SÃO PEDRO - Praça da Matriz, s/n*. Fone: 227.5100 
TEATRO DA OSPA - Av. Independência, 925. Fone: 221.7919 
TEATRO DO IPÊ - Av. Borges de Medeiros, 1945. Fone: 221.6799 

DOAÇÕES DA AAMARGS-Coletiva das obras compradas pela Associação de TEATRO RENASCENÇA - Értco Veríssimo, 307. Fone: 221.6622 
Amigos para o acervo do museu. São 15 trabalhos em dlvèrsas técnicas dos TEATRO DE ARENA - Av. Borges de Medeiros, 835. Altos do Viaduto, 
artistas Brito Velho , Carlos Pasquettl , Eduardo Vieira da Cunha , Alfredo Fone:228.0242.
Nlcolaiewsky , Maria Lldla Magllanl, Regina Ohlweller, Mário Rohnel t, Milton SALA ÁLVARO MOREYRA - Érlco Veríssimo, 307. Fone: 221.6622 
Kurtz , Vera Chaves , Karln Lambrecht, Maria Lúcia Catanl, Wilson Cavalcanti INSTITUTO GOETHE - Rua 24 de Outubro,112. Fone:222.7B32 
e Renato Heuser. De 6 de abril a 2 de maio nas Pinacotecas do MARGS . ALIANÇA FRANCESA - Rua João Manoel, 282. Fone: 226.8655.
KATE KOLLWITZ - Obras da artista expresslonlsta alemã do Inicio do século. INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO NORTE-AMERICANO - Rlachuelo, 1257. 
Mostra de caráter didático, com texto explicativo sobre a artista e sua situação iNSTrrUTO CULTURAL CERVANTES - Rua Alcides Cruz, 319/4. Fone: 
no contexto das artes plásticas na época. De 6 de abril a 27 de junho, na Sala 332.8705.
Ado Malagoll (MARGS). MARGS (Museu de Artes do RGS) -Praça da Altândega, s/n*. Fone: 221.8456.
GRAVURA BRASILEIRA - Obras de gravadores que se destacam na história MUSEU DO TRABALHO - Rua dos Andradas, 250. 
da gravura brasileira. Entre eles: Goeldl, Grassmann, Vasco Prado, Danúbio, CCMQ (Casa de Cultura Mário Qulntana) - Andradas, 763. Fone: 221.7109. 
Iberé, Segall e Carlos Oswakt. de 16 de abril a 30 de maio, nas salas Negras TEATRO NILTON FILHO - Rua Grão Pará, 179. Fone: 233.5622.

CENTRO CULTURAL DO DEMAE - 24 de Outubro,200. Fone: 332.4978. 
PINTURA GAÚCHA - Mostra com arllstas da década de 30 a 60, com ativa AUDITÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - Pça da Matriz, s/n*. Fone: 
parllclpação no cenário cultural do Rio Grande do Sul. Até dia 29, na Galeria II 228.6622. R.211.
(MARGS). SALÃO DE ASTOS DA UFRGS - Av. Paulo Gama, 110. Fone: 227.2470.
INICIO DA REPUBLICA - Pinturas do Inicio da República, com obras de AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA - Av. Osvaldo Aranha, s/n*. Fone: 222.0816. 
Welgartner, Artur Timóteo da Costa, Llblndo Ferraz, Oscar Boeira, entre outros. VERA ESPAÇO ARTES - Rua Marquês do Herval, 280. Fone: 222.0816. 
Demonstram preocupações de renovação de estilo, refletindo a passagem do q^leRIA GRAVURAS'S - Rua Coronel Bordlnl, 497. Fone: 343.3246. 
século. Até dia 25, na sala Pedro Welngartner (MARGS). GALERIA MARISA SOIBELMANN - Castro Alves, 101. Fone:221.8975.

PLANETÁRIO (UFRGS) - Av. Ipiranga, esquina Ramlro Barcelos.
_ MUSEU PORTO ALEGRE - RUa João Alfredo, 582.
“CIA. DE ARTES - Rua dos Andradas, 1780.

. INSTITUTO DE ARTES DA UFRGS - Senhor dos Passos, 248.
VnJC6Q/\(TA - fiton I / Ç A,

d MM l/S PLÁSTICAS

(MARGS).

Horário do MARGS: de terças a 
domingos, das 10 às 17h. 
Horário da CCMQ: de terças a 
domingos, das 10 às 21 h.

r rjT.

JOÃO LUIZ ROTH - Exposição de 25 dese- 
nhos, feitos com nanquim, onde o artista brinca 
com os mitos, desejos e fantasias. Num 
grafismo minucioso, tematiza o cotidiano atra
vés da carnavalizaçâo. Até dia 11, nas Salas 
Negras (MARGS).

T2Çy\£,T4 'HtOonflrOA. _ Abni 192,
í%Tq .IO
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JORNAL DA AAMARGS

Museu de Arte recebe 

novas Obras
A possibilidade de incorporar ao acervo do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul obras adquiridas se apresenta como única, visto 
que, desde a década de 70, não acontece um evento como este. 
Todos são conscientes dos problemas que os acervos de instituições 
como o M ARGS sofrem ao terem suas coleções ampliadas apenas 
com doações, e estas têm sido ao longo de muitos anos a única 
possibilidade de ampliação e atualização do acervo e, por isso, são 
e serão sempre bem-vindas.

No momento em que a AAMARGS dispôs de recursos para 
uma Comissão realizar a aquisição de obras para serem doadas ao 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o trabalho se apresentou 
quase intransponível, considerando que a Comissão teve que 
priorizar um grupo de artistas que representa um período de arte 
produzida no Rio Grande do Sul.

Um levantamento superficial do acervo da instituição nos 
permite observar as inúmeras carências e também ausências 
imperdoáveis, desde a arte do início do século, criada e bem 
representada por Pedro Weingártner, até a produção atual, ainda 
escassamente representada.

Considerando que a MARGS é um dos maiores museus de arte 
do Brasil e que, por sua natureza, deve ser a "casa " do artista rio- 
grandense, a Comissão decidiu privilegiar a década de 80, por ser 
a mais recente e, consequentemente, ade mais fácil complementação. 
Foi feito um levantamento de artistas destacados nesta década, suas 
participações em eventos nacionais e internacionais importantes e, 
principalmente, sua presença no acervo do MARGS.

Devido à limitação dos recursos disponíveis, a Comissão 
indicou um grupo de 15 artistas, os quais foram contatados e postos 
a par das condições propostas pela Associação. O retomo é a 
presente exposição, que deve todo o seu brilho à fantástica 
compreensão dos artistas participantes, concordando em adequar 
os seus preços às pretensões da Comissão.

O objetivo da AAMARGS é de dar continuidade ao Projeto o 
que não é só louvável como digno de toda a admiração dos que se 
preocupam e vivem a Cultura no nosso Estado. Esperamos que este 
exemplo inspire outras iniciativas e que possamos contar não só 

recursos dos Amigos dos Museus mas, também, que o setor 
privado se volte e observe o exemplo da Associação e empenhe-se 
em enriquecer nossa Memória Cultural.

com

Paulo Gomes 
Coordenador Cultural
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EDITORIAL
Q uem viu "Traídos pelo Desejo"? Não, crítica de 

cinema, aqui, agora, não. Definitivamente, não.' 
Mas é, ficamos pensando na historinha que o solda 
do que inglês conta ao combatente do IRA sobre o 
escorpião e o sapo. A anedota é antiga mas res- 
sucitou para nós, quando a filosofia do escorpião 
("...morremos, sim, os dois, mas é da filosofia do 
escorpião”) trouxe à lembrança os comentários 
de alguns artistas que tinha lido no 2°Cademo da 
ZH de 16 de abril último.

É isso. É da natureza do escorpião fincar o 
ferrãtsirO MARGS é o que o RGS tem de mais im-- 
porTante para salvaguardar a memória plástica do 
Estado. Se o acervo é bom ou não é bom, se é va
lioso (vamos entrar, pela difícil "Teoria do Valor"?) 
ou não, só o futuro dirá. Mas haverá sempre a pos
sibilidade de corrigir distorções. O esforço dos 
que, nestes quase 40 anos, vêm lutando, de um jei
to ou de outro, com maior conhecimento ou maior 
sensibilidade, para mantê-lo vivo, precisaria ser 
julgado. Precisaria? Nestes 40 anos vem errando, 
acertando, tentando sempre. Inquestionavelmente. 
E sempre com esforço.

Diferentemente da historinha do sapo e do es
corpião, na qual ambos morrerão abraçados, por
que a "natureza do escorpião exige determinada 
ação e a existência do Museu não está ameaçada 
pelo escorpião". Já dos artistas contemporâneos, 
quantos terão que aguardar a crítica do tempo, do 
distanciamento cronológico, para ter certeza de 
sua permanência? Quantos farão parte, daqui a al
gumas décadas, da História da Arte? da Arte Brasi
leira? da Arte Gaúcha? Sua linguagem, seus dize- 
res obscuros, seus ícones, passarão para sempre 
pela malha dos estudiosos das Artes Plásticas?

Já o MARGS, esse fipará. Certamente ficará.
Quanto a AAMARGS, o ferrão tentou mais fundo: 

"A Associação interfere na administração do 
MARGS". Gostaríamos de saber onde, a não ser na 
função que é a razão da existência da mesma (an
gariar fundos),em que setor, em que Núcleo, em 
que decisão museológica ou administrativa a AA
MARGS (nós - que nem 100 dólares recebemos 
pelo nosso trabalho de formigas) interfere. Diverti- 
mo-nos com esse esbravejar contra a AAMARGS. 
Mas a curiosidade os consome. Onde a interferên
cia?

Arte loja. Outro longo suspiro... É uma comissão 
de artistas plásticos quem decide o que será ou 
não vendido na Arteloja. Colegas do emitente da 
inoportuna opinião. Colegas voluntários na função. 
Não somos uma Galeria de Arte. Somos um atrati
vo a mais para os visitantes do Museu e uma fonte 
de renda para a Associação. Talvez, um futuro pró
ximo, a renda da Arteloja ajude comprar as obras 
de outros artistas, alguns com mais ética, outros 
com mais auto-crítica.

E, de cambulhada, algum Rembrandt, algum 
Miró, algum Monet... Sugerimos a esses artistas 
que produzem, mas parecem desprezar esta Insti
tuição (e esta laboriosa e desprentenciosa Asso
ciação) que ajudem a concretizar esses sonhos 
para que a população gaúcha possa descansar 
seus olhos numa Arte confirmada, não na Arte de 
transição (efêmera?) que alguns representam.

A Associação está aberta a sugestões. O Museu 
também. Que tal colaborar em vez de criticar?

IartelojaI
H AAMARGS Rua 7 de SeiemDfo 1010 P Alegre F (0512) 27 2311
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Depoimentos sobre o projeto 

aquisição 1993
A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul - AAMARGS - tem o prazer de apresentar as aqusições 
que fez para o enriquecimento do acervo do MARGS.

Entre as mil e uma atividades que a AAMARGS vem desen
volvendo nos seus onze anos de existência, esta é nova, gratifi- 
canto, enriquecedora. Desde as 97 obras iniciais reunidas, en
tre 1954 e 1957, por Ado Malagoli até nossos dias, o Museu tem 
se alimentado principalmente de doações de artistas e de parti
culares.

Estamos exibindo - este é bem o termo- as 15 obras esco
lhidas por uma Comissão e adquiridas pela AAMARGS, de 13 
artistas gaúchos contemporâneos, que por sua vez, adequaram 
suas pretensões às possibilidades da Associação.

,E, pois, não só com grande satisfação, mas com vaidade 
que apresentamos ao público os mais recentes "habitantes” 
da/"Reserva Técnica" do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Boas vindas aos visitantes neste convívio com as novas obras! 
Usufruam com sabedoria o prazer de olhar.

AAMARGS

•“O enriquecimento do MARGS através desta doação 
tetn um sentido transcendente. Ela vem de um grupo que 
empenha o coração da Arte. Entidade de amigos sempre 
presente no trabalho do grande Museu desta cidade.”

Mila Cauduro
Secretária de Estado da Cultura

“O projeto de Aquisição da As
sociação dos Amigos do Margs, para compra de obras para 
integrarem o acervo do Museu,é administrativo e politica
mente correto além de louvável.

Gaudêncio Fidélls 
Diretor do MAC

MARIA LUÍZA CHAVES BARCELLOS "O projeto Aqui
sição representa o passo necessário de apoio à museologia 
do Mercosul em que o MARGS é o expoente máximo das Ar
tes Plásticas".

MILTON COUTO-“O projeto é inovador é um grupo bom 
de artistas reconhecidos, com uma trajetória artística de 
prestígio no campo das artes, a presença destes trabalhos 
no Museu enobrecem o artista".

ALFREDO NICOLAIEWSKY "A aquisição de obras de 
um grupo de artistas pela AAMARGS, revela uma visão de 
primeiro mundo, no tocante a valorização e respeito diante 
da produção artística local”.

MARGARETE COSTA MORAES "Acho o projeto de 
grande importância na medic/a em que o MARGS não tem 
meios para renovar o seu acervo. A AAMARGS em conjunto 
com a direção do Museu e o Conselho, unem esforços para 
que haja a renovação do Acervo. Parabéns ao Museu e a 
AAMARGS por estarem juntos nesta empreitada".

SONIA FRIDMAfT“Acho válido tudo o que se consegue 
para enriquecer o acervo do MARGS".

Sem título acrílico sobre tela 1,0m x 1,0m - 1991


