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Obras assinadas por Sotero
Cosme, Nelson Boeira, João
Fahrion, Libindo Ferrás, Au
gusto Luiz de Freitas, Leopoldo 
Gotuzzo, Ângelo Guido, Aldo Lo-
catelli, Carlos Alberto Petrucci e
Pedro Weingàrtner, entre outros
expoentes, voltam à apreciação
pública depois de quase sete 
anos distantes desses olhares.
Pertencente à Aplub, a coleção
de cerca de 150 trabalhos, sob
o título de Pinacoteca Aplub de
Arte Rio-grandense, ocupa o pri
meiro pavimento do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado
Malagoli (Praça da Alfândega, s/
n9) a partir das 19h desta segun
da-feira. As pinturas, desenhos,
gravuras e esculturas marcam 
um momento importante do
século XX no Estado, por meio
de algumas das maiores ex
pressões das artes plásticas 
então atuantes. Amostra recebe
visitação de terças a domingos, 
das lOh às 19h, até 14 de junho.
Entrada franca.

Além dos citados, estarão
à disposição dos interessados Guerra dos Farrapos - A Emboscada, de Guilherme Litran 
itens de Benito Castaneda, Gus- .
tavo Epstein, Henrique Fuhro, esculturas, pinturas, desenhos os criadores significativos do sições posteriores esta 
Eugênio Latour, Guilherme Lá- e gravuras, sob três coorde- período). A Pinacoteca Aplub valiosa - em termos de mercado 
tran, Glauco Rodrigues, Antonio nadas: a figuração do belo, de Arte Rio-grandense dá uma -, NoVento e Na Terra 1, oleo de 
Caringi, Guma, Vasco Prado mesmo quando em trabalhos panorâmica da coleção em cinco Iberê Camargo finalizado em 
e Francisco Stockinger, entre considerados mais “modernos”; módulos, que salientam re- 1991). Idealizada pelo medico 
outros (o acervo Aplub, de onde a origem do artista, que deve tratos, cenas, paisagens, anos Rolf Zelmanowicz, então vice-

ser rio-grandense; e o século recentes e uma sala especial, presidente da Aplub, a pmaco- . 
XX, o que significa incluir todos dedicada a José Lutzenberger. teca foi oficialmente aberta em

_________ Cézar Prestes afirma que “como 11 de setembro de 1975. O pri-
diretor do Margs e ex-diretor meiro item adquirido foi Casa 
do Centro Cultural Aplub, me Destelhada Num Barranco, óleo 
sinto honrado em homenagear de Libindo Ferrás que data de 

empresa que teve a sensi- 1923. De acordo com o professor 
bilidade de guardar e preservar e crítico de arte Círio Simon, a 
nossa história”. pinacoteca possui o que de me-

Para se ter uma ideia da lhor e universal o Rio Grande do 
relevância do acervo Aplub, já Sul produziu em artes visuais.

a mais

esse material foi selecionado,
contém quase 700 obras; são

Retrato de Ida,essa
de Oscar Boeira

em 1985 a coleção era a maior “Obras de arte que carregam, no
mínimo de sua forma, o máximodetentora do que existia no 

mercado sob o nome de Pedro de uma civilização e aquilo que
permanece de uma sociedadeWeingàrtner - mérito que man

tém até hoje. Grande parte foi depois de se esgotarem todas as 
constituída entre 1972 e 1985, lágrimas, o sangue derramado

e os sobressaltos da sua vidacom pouquíssimas inclusões nos
natural”.anos 1990 (entre essas aqui-

Casa Destelhada NumAs Borboletas, de
Barranco, de Libindo FerrásPedro Weingàrtner

.vvv.w.v.v.w.v
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A arte rio-grandense no Margs
U!eSH£|SS iS’-,Sípà*r
derá ser apreciada de perto com a rioSimon a Pinacoteca dossuí o nnc a pina™ t ’ co™e.nta 0 professor. ciai, devido aos excessivos
inaugurçào de “Pinacoteca Aplub de de melhor e universal o Estado nm nPln 1* Í01 ldeahzada mensais para manutenção dc
Arte Rio-Grandense", hoje, às 19h, duziu em L^ Sis'“Obrasse e foi ço físico- Com 0 fechamento
no Margs (Praça da Alfândega, s/nQ). arte qu?c^g“n£o de Centr0 CulturíÜ' 08 V
A mostra reune 150 obras, entre sua forma, o máximo de uma ^ Tvolta ao Rio J**080**» voltaram a ser
pinturas desenhos, gravuras e es- zação e aquilo que permanece de nrimí Al^mSd ras °braS‘ dados em salas das sedes da -
culturas de nomes importantes das uma sociedade depois de se esgota S ' ^UI?as Pe?as feram res- A visitação segue até 14 dejun
artes plásticas do século XX, no Rio P eSg0ta' gatas Junto a ledoes e tonado- terças a domingos, das lOh às
Grande do Sul, como Benito Cas- 
tarieda, Sotero Cosme, Nelson Boei- 
ra, Vasco Prado. Aldo Locatelli. Pe
dro Weingártner, Antonio Caringi.
Xico Stockinger. Guma, Glauco Ro
drigues, Eugênio Latour, Libido Fer- 
rás, entre outros. As peças, organi
zadas em cinco módulos — retratos, 
cenas, paisagens, anos recentes e 
uma sala especial dedicada dedica
da a José Lutzenberger — exibem 
um panorama do relevante acervo.

A Coleção Aplub conta 
atualmente com quase 700 obras, 
entre esculturas, pinturas, dese
nhos e gravuras. Em 1985, a cole
ção era a maiotr detentora de obras 
existentes no mercado assinadas 
por Pedro Weingártner - mérito que 
mantém até hoje. A maior parte do 
acervo foi constituída entre 1972 e 
1985, com pouquíssimas inclusões ^
nos anos 90. Entre elas está a mais >
valiosa obra deste acervo, em termos j/S 
de mercado: “No Vento e na Terra I", 
óleo de Iberê Camargo finalizado em Jj 
1991. A primeira obra adquirida pa
ra o acervo foi “Casa Destelhada 
num Barranco”, óleo de Libindo Fer- 
rás datado de 1923 e comprado de 
um colecionador particular em 12
de dezembro de 1972. Desta data & ____ ■■■■ — limmm % -- «
ate 11 de setembro de 1975, dia da ‘As Borboletas’, óleo sobre tela deigitTdTSSp^lro

MINANDO BUENO/DIVU.

a exposição no Marg
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As obras pertencentes à Pinacoteca Aplub de Arte Rio-grandense ganham o Margs (Praça 
da Alfândega, s/n°) a partir de hoje. Trabalhos de artistas como Benito Castaneda, Sotero Cosme, 
Aldo Locatellie, Pedro Weingãrtner (foto), Antonio Caringi, Guma, Vasco Prado e Xico Stockinger, 
que integram esse que é um dos acervos privados mais representativos da arte gaúcha, poderão ser 
vistos pelo público até o dia 14 de junho. A mostra, que tem cerca de 150 trabalhos em escultura, 
pinturas e desenhos, pode ser visitada de terça a domingo, das 10 às 19h. A entrada é franca.
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de luxo
Margs abre seu calendário 

de exposições de 2009 com 

130 obras do acervo da Aplub
M :i L

;fí ■Esta de volta uma das maiores culo 19.0 que se reuniu ali acabou f 
e mais importantes coleções de se transformando na maior coleção 
arff do Rl° Grande do Sui- privada de arte do Rio Grande do

O Margs apresenta ao longo Sul. Para se ter uma ideia, a Pinaco- 
de todo o seu andar térreo uma teca Aplub conta com cinco dezenas 
seleção de 130 obras da Pina- de trabalhos de Pedro Weingãrtner, 
coteca Aplub. Esse acervo não é entre pinturas, desenhos e gravuras 
exibido pubbcamente desde que Nenhum órgão público, nem mes- 
o Centro Cultural Aplub fechou mo o Margs, soma algo parecido 
suas portas, há sete anos.
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O óleoOs mais relevantes artistas que 
atuaram em Porto Alegre na pri- 

mostra está aberta a meira metade do século 20 estão re
visitação a partir de presentados na coleção: Benito Cas- 
hoje, no palacete da taneda, Sotero Cosme, João Fahrion, 
Praça da Alfândega, Ângelo Guido,Aldo Locatelli.Alguns, 
no centro de Porto como José Lutzenberger, pai, têm ali 
Alegre. Ela inaugura o o grosso de sua produção. Toda a 

calendário 2009 do museu, que vai série de aquarelas que Lutz dedicou 
incluir exposições relacionadas ao aos Farrapos pertence à Aplub. 
chamado Ano da França no Brasil e A instituição, dedicada à previ- 
à 7a Bienal do Mercosul. dência privada, fechou as portas do

A Apiub começou a montar sua seu centro cultural em 2002. Houve 
pinacoteca erti 1975, por iniciativa tratativas para que o acervo de 700 
do então vice-presidente da institui- obras fosse transferido para a cida- 
ção^o médico RolfZelmanowicz. Em de de Gramado, na serra gaúcha, 
leilões, em galerias ou diretamente mas os planos nunca avançaram, 
com os artistas, ele adquiriu precio- No Margs, a exibição vai até 14 de 
sidades - tendo sempre em vista a junho, de terças a domingos, das lOh 
produção gaúcha desde fins do sé- às 19h, sempre com entrada franca.

A Espanhola,
pintado por

Aldo Locatelli Momentos altos da Pinacoteca Aplub 
em exposição no Margs:

As obras-primas

nos anos
1950, é um no vento e na terra

dos ícones 
da coleçáo 

da Aplub, 
em cartaz 
no museu 

da Praça da 
Alfândega A espanhola

Um raro retrato pintado pelo mestre italo-bra- 
sileiro Aldo Locatelli, geralmente festejado por 
seus grandes painéis decorativos, como aqueles 
da Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul.

Tela do início dos anos 1990, da fase final de 
Iberê Camargo, comumente apontada como a 
obra-prima do pintor gaúcho.

GUERRA DOS FARRAPOS
Série de aquarelas de José Lutzenberger pai, 

que fixou a imagem do herói farroupilha.
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PINACOTECA APLUB - Exposição “Pi
nacoteca Aplub de Arte Rio-grandense”. 
Pinturas, desenhos, gravuras e escultu
ras de nomes importantes das artes plás
ticas do século 20 no RS - como Benito 
Castaneda, Sotero Cosme, Gustavo Eps- 
tein, Nelson Boeira, João Fahrion, Libin- 
do Ferrás, Antonio Caringi, Guma, Vasco 
Prado e Francisco Stockinger - formam 
um panorama da coleção. A mostra foi 
organizada em cinco módulos: retratos, 
cenas, paisagens, anos recentes e uma 
sala especial dedicada a José Lutzenber- 
ger. Margs (Praça da Alfândega, s/n2). De ter
ças a domingos, das 10h às 19h, com entrada 
franca. Até 14 de junho.
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Laura Alhaique, neta do 
pintor Augusto de Freitas: 
durante o bate-papo com 
Ftoll Zelmanov/icz e Cézar 
Prestes na abertura da 
mostra das obras da 
pinacoteca da Aplub, 
no Marqn.

£ O acervo da pinacoteca da Aplub instalado nos salões do 
Marqs teve visitação de nomes ligados às artes na abertura 
da mostra. Cézar Prestes recebia com Nelson Wedekin, pre
sidente da Aplub, Rolf Zelmanowicz, idealizador e principal 
responsável pela coleção de arte da Aplub, Entre as presen- 

Laura Alhaique, neta do pintor gaúcho Augusto Luiz de 
nascido em Rio Grande, que viveu em Roma; Elisa- 

bete Zelmanowicz, Marianne Zelmanowicz de Abreu o 
ex-senador Paulo Brossard de Souza Pinto, Jose Mickel- 
berg, Salvador Lápis, Carlos Azevedo e Adelino Cruz.

ças,
Freitas,


