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SECRETARIA DA CULTURA
Av. Borges'dc Medeiros. 150! - 19° andar 

CEP 900119-900 - Portei Alcgrr/RS 
Fone: (51)32887501

m de_o Sulm
Porto Alegre 13 de agosto de 2012.

Prezado (a) sócio (a):

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem o prazer de convidar para a abertura 
da sua próxima exposição intitulada Economia da Montagem: Monumentos, Galerias, 
Objetos a ser inaugurada no dia 21 de agosto de 2012, terça-feira às 19 horas. A 
exposição terá obras produzidas entre meados do século 19 até a contemporaneidade, e 
objetos pertencentes ao museu Dr. José Faibes Lubianca, instituição vinculada à Divisão 
de Ensino da Academia de Polícia Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e
do acervo do Presidio Central de Porto Alegre.

A exposição trará ao público uma seleção de obras que representam diversas 
tendências da produção brasileira e estrangeira, em uma confluência de gerações, estilos 
e abordagens artísticas que serão exibidas através de variados mecanismos de 
justaposição.

Para este projeto foi adotada uma abordagem curatorial que buscará assinalar 
momentos relevantes da produção histórica e contemporânea, quebrando 
simultaneamente diversas hierarquias entre as obras e propiciando ao visitante que 
escolha suas próprias avenidas interpretativas dentro de uma estrutura não cronológica 
de exibição. A exposição aponta, antes de tudo, para a disposição do museu de valorizar 
a qualidade de seu acervo produzindo, ao mesmo tempo, conhecimento original durante 
o processo de sua exibição.

A exposição dá continuidade ao programa de exposições do MARGS para esta 
gestão, privilegiando uma abordagem curatorial onde a reflexão e a inovação terão 
sempre um papel significativo.

Na ocasião será apresentada a nova diretoria da Associação dos Amigos do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - AAMARGS.

Lembramos mais uma vez que sua contribuição é o que vem tomando possível a 
realização e o sucesso de nossos programas no desde que a AAMRGS foi fundada.

Contamos com sua inestimável presença na abertura.
Cordialmente,

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL i
Praça da Alfândega, s/n° - Centro Histórico 

CEP 90010-150 - Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3227.2311

MUSEU
DEARTE
do Rio Grande do Sul
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Discurso de abertura da exposição

Economia da Cultura: Monumentos, Galerias, Objetos

Excelentíssimo Sr. Jeferson Assunção, Secretário Adjunto de Estado da 

Cultura

Excelentíssimo Sra. Ivarlete Guimarães França, Diretora do Departamento 

de Tratamento Penal, neste ato representando a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública

Excelentíssima Sra. Margarete Morais, Representante Regional do MINC 

Excelentísima Sra. Primeira-dama do Estado, Sandra Genro 

Excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel Leandro Santiago, Diretor do Presídio 

Central de Porto Alegre

Excelentíssima Sra. Delegada Clarissa Rodrigues, representando os 

Delegados Fábio Motta Lopes e Francisco Tubelo, da Academia dc Polícia 

Civil

Excelentíssimo Sr. Amilton Braga, representante do Conselho Estadual de 

Cultura

Excelentíssimo Sr. André Venzon, Diretor do Museu de Arte 

Contemporânea do RS

Excelentíssimo Sr. Mareio Tavares Santos, Diretor Administrativo da 

SEDAC

Demais diretores da Secretaria de Estado da Cultura 

Demais autoridades 

Membros da comunidade artística,

Senhoras e senhores
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A exposição que abrimos hoje, Economia da Montagem: 

Monumentos, Galerias, Objetos, assinala outro marco na trajetória de
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exposições do MARGS. Principalmente porque nossas exposições têm sido 

marcadas pela inovação e pelo propósito de serem anticelebratórias, mas 

sobretudo críticas. Se formos resumir a complexidade das exposições que 

realizamos desde o início de 2011, poderemos dizer em poucas palavras 

que a exposição Do Atelier ao Cubo Branco foi uma reavaliação do espaço 

canônico de exposições da modernidade; Labirintos da Iconografia 

introduziu um modelo labiríntico de curadoria; o Museu Sensível foi uma 

exposição feminista que buscou reavaliar os princípios de formação do 

acervo do MARGS e de como esse colecionou a obra de artista mulheres; 

posteriormente, Alien: Manifestações do Disforme foi uma exposição sobre 

o Outro, sobre o estrangeiro e as formas artísticas não canônicas; e a 

exposição que estamos abrindo hoje, Economia da Montagem, é uma 

exposição sobre a proximidade entre o espaço de exposições e os espaços 

de controle, como o cárcere, e sobre o quanto estes se aproximam se 

pensarmos nas idéias de Michael Foucault: uma linha tênue, em que a 

criatividade transita nos limites da subversão e da perversidade. Mais 

ainda, de que o conteúdo das exposições é construído por um aparato de 

mecanismos como a organização, as formas transitivas entre os objetos e 

sua monumentalidade e os mecanismos de display que uma exposição 

emprega.

Ao trazer objetos advindos do contexto prisional que não são objetos 

artísticos, mas fabricados ilicitamente, e estabelecer com eles uma 

disposição comparativa com a arte, sua proximidade c ao mc mo tempo sua 

distância, o MARGS aprofunda a reflexão através de programas de 

exposições e continua a perseguir o propósito desta gestão, que o é de gerar 

conhecimento inovador e original.

Porém, da mesma forma que esses dois universos mostram-se tão 

distantes, também estão próximos e, ao exibi-los conjuntamente 

introduzimos nesta exposição, promovemos outra inova > até antes



impensável: uma exposição dentro da outra, com outro título, outra 

curadoria, outra organização, outro espaço. Intitulada Reduções do Sentido, 

esta exposição é um protótipo para um novo modelo dc organização 

curatorial que estamos ensaiando. Ao fazê-lo, quebramos mais uma vez o 

protocolo estabelecido pelas exposições tão convencionais que muitas 

instituições têm realizado.

Nesta exposição, conseguimos ainda outro feito: construir uma obra 

extraordinária do artista baiano Almandrade, que se encontra conosco nesta 

noite. Podemos dizer que é um feito porque temos realizado um enorme 

esforço para romper com o provincianismo de viver cm um país que 

desconhece completamente a realidade artística de suas c ersas regiões. 

Mas também porque instituições devem empenhar-se paia reconhecer a 

obra dos artistas e propiciar suporte institucional para sua produção e 

visibilidade. A obra Monumento à Arquitetura Moderna, d • Almandrade, 

foi concebida em 1979 e construída pela primeira vez p ra sia exposição. 

Ela passa agora a fazer parte do acervo do MARGS, ;ue dá um passo a 

mais na formação de uma coleção que se pretende tornar-se, ate o final de 

2014, uma das mais importantes coleções de arte do par sem nenhuma 

modéstia. Obrigado, Almandrade, por contribuir ne e c iminho e por 

dividir conosco sua enorme generosidade.

Pequena PAUSA

Quando visitamos as instituições que colaboram conosco nesta exposição, 

o Museu Dr. José Fabes Lubianca e seu diretor Rohson a Silva Dutra

Lima, fomos muito bem recebidos. Agradecemos ao De gado Fábio Motta 

Lopes, diretor da Divisão de Ensino da Academi; dc Polícia, aqui

representado pela Delegada Clarissa de Melo R< riuies, pela 

disponibilidade em ceder as peças do acervo daquela i lit à > que xstão
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nesta exposição. Quando visitamos o Presídio Centrai de Porto Alegre, 

fomos igualmente muito bem recebidos. Agradecemos ao Tenente-Coronel 

Leandro Santiago pela generosidade, pela mente aberla. pelo interesse em 

dedicar seu valioso tempo em nos ouvir e conversar sobre est i exposição e 

sobre questões que sempre nos interessam como historiadores e curadores, 

que é a realidade árdua e acachapante da rotina de noss s in áuições. Cela 

realidade que se conhece, seria um absurdo comparar o Presáfo Central a 

uma instituição museológica nesses termos, mas as instituições são a 

estrutura de uma sociedade e, sejam elas reabilitado ias o -eradoras de 

conhecimento através da arte, a importância que têm ca íes .

Trazer esses objetos para uma exposição no museu é como um 

choque de realidade que nossas instituições artísticas -cisam para

aprofundar suas relações com a sociedade, para valor! ir o como um

bem inalienável do processo civilizatório. Também repi ci tir c rotina

das exposições ingênuas, que pouco acrescentam a uma ügênciu da

arte. Mesmo porque temos de admitir que nossa ci c ainda se

csifiualdadecomporta cinicamente quando se trata da violência ■ 

social. Muitas vezes, fazemos vistas grossas para a rca Lu mc v mios lá 

fora, mas nos chocamos quando ela se aproxima 'o ;so j icífico

cotidiano. Nada melhor que uma instituição museológi p “ iosIi ar essa 

enorme disparidade. Poucos sabem o quão difícil é rca 

e cada uma é como um milagre, uma porta que se abre, um sso uante. 

Muito obrigado a todos por tornar possível a realização d st c nosiç io.

i exr ^sição

PAUSA

Esta noite é motivo de comemoração para o M m c Vrte do Rio 

Grande do Sul, não só porque abrimos uma nova ex iç \ nas orque 

apresentamos ao público a nova diretoria da Associa > s Am Aos do 

Museu de Arte do RS. A AAMARGS tem sido, des<; um enorme

4



suporte de sustentação dos programas deste museu. A contribuição 

financeira dos amigos do museu é empregada cm infraestrutura, 

equipamentos para qualificar a área de trabalho, progran is educativos, 

restauro e conservação de obras, aquisição de obras e, c clero, exposições 

como esta que estamos abrindo hoje.

Esses indivíduos, cuja dedicação voluntária não tem limites, 

merecem todo o nosso reconhecimento. É uma enorme satis ação tê-los ao 

nosso lado na condução deste museu. Eles fazem parte do que qualquer 

instituição espera: membros da comunidade artística que não só colaboram, 

como também se mantêm vigilantes em relação ao nossi patrimônio e 

assim esperamos que sempre o façam independente de quem dirija este 

museu. A AAMARGS deve ser uma associação de amigos Io MARGS, e 

não amigos da direção, como algumas vezes aconteceu.

É, portanto, motivo de grande satisfação que a A A IARGS tenha 

agora uma nova diretoria, eleita com 90% dos votos na últii a eleição, que 

trabalha exclusivamente em benefício do MARGS. lui apres mto a vocês a 

Presidente da Associação dos Amigos do Museu dc Arte do C Grande do 

Sul, Beatriz Fleck, e a vice-presidente, Ilita da Rocha Patríc: >; a primeira e 

a segunda tesoureiras, Jussara Stockinger e Dione Campí Io Costa, e a 

secretária Dirce Zalewsky. O conselho fiscal eleito desta diretoria é 

composto por Evanice Pauletti e Glória Corbetla. lista instituição é 

imensamente grata a todas essas mulheres extraordinárias p r t rem aceito 

esse desafio com tanto desprendimento! Uma salva de p, m s então à nova 

diretoria da AAMARGS.
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Ao finalizar, quero agradecer aos nossos apoiadores e parceiros nesta 

exposição, à AAMARGS, a todos aqueles que são sócios da Associação 

dos Amigos do Museu, aos nossos apoiadores constam is, como as Tintas 

Killing, a Celulose Sul-Rio-Grandense, a Arteplantas e, principalmente, 

àqueles que hoje se juntam a nós nesse empreendimento . como a Secretaria 

de Estado de Segurança Pública, através da Polícia 'ivi 1 e da Brigada 

Militar.

Muito obrigado!!
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A construção como arte
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugura hoje exposição que destaca o espaço físico como elemento da 
produção artística O Mais de 50 representantes do acervo estarão na exposição O Mostra segue ate outubro

»Malagoli, Pedro Weingart- 
ner, Ciido Meirdjlés, i-eopol- 
do Gotu/.zo, Glauco Rodri
gues e outras cinco dezenas 
de artistas.

Outra novidade è a parti
cipação de cinco artistas 
convidados que realizarão 
trabalhos específicos para a 
mostra. Entre eles. está o 
mineiro Almandrade. que 
vai construir uma obra iné
dita, concebida em 1979 e 
intitulada Monumento à 
Arquitetura Moderna, que 
ficará no acervo do Margs. 
Há, ainda, uma terceira ex
posição, "Reduções do Sen
tido", com peças do Museu 
l'aibes Lubianca, da Polícia 
Civil, e do Presidio Central, 
que reúne armas de fogo e 
armas brancas. O mktrü toa

AO Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul revisita seu 
acervo a partir de hoje, com 
a abertura da exposição 
“Economia da Montagem. 
Monumentos, Galerias. Ob
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7A proposta do curador, 1 
José Prandsco Alves, é des- 1 
tacar a construção como I 
um viés do fazer artístico. I 
“Esse interesse se manifes- 1 
ra de várias formas, desde I 
propostas temáticas até re
presentações do espaço e 
da arquitetura’', explica. O 
recorte valoriza a produção 
brasileira e estrangeira do 
acervo do museu nos últi
mos século, sem se preocu
par com uma organização 
temporal "As obras serão a
apresentadas por lemas, o ri-i*-,.. J\\
que vai possibilitar que o vi- \
sitante construa sua pró- ,
pria interpretação", acres
centa Alves.

Entre os destaques da ex
posição estão obras de Ado
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I - No Museu de Arte do RS, 
com entrada franca 
Abertura hoje, as 19h 
Visitação até 28 de outubro, 
de terça a domingo
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•A ► Erwin Bramtt «tratou o atual prédio do l ÍSÜ2»[.►"Cena Antiga", de Pedro Weingartner, é uma da» obras emeartara

inédita c publicação em li
vro pela Editora da Cida
de. Informações pelo lei. 
3289.8071 e pelo email 
ril@sntc.preipoa.com.br
© HSTRO POA

Inspiração que vem da infância Inscrições
**Em cartaz na Gravura Ga pessegueiros que havia no PofiSta HO 

lería de Arte (Rua Corte quintal da minha casa". . .
Real, 647), a exposição Arquiteta de formação, AÇOliailO»
"Contrapomos” reúne o Daniela se dedica atual- £.%„lr
trabalho colorido e diverso mente á pintura, desenho e PRÊMIO. Seguem abertas. C0H1 IUHK
da jovem artista Daniela fotografia. A exposição reú- até o,final deste més. as
I ompa Nunes. ne 20 obras, de pequenos a inscrições para o Premto dança. O bailarino f.ma-

Inlluenciada principal- grandes lonnatos. em téc- Açorianos de Criação Lite- nuel Moncorvo mtmstra a
mente pelo grafite e pelo meas como pintura acrílica r.iria. oficina Samba t-unkeado
contemporâneo, a artista sobre tela. monoupias, cie Nesie.an.0. o gênero h- nos wh.idos de setembro, 

_ poi to alegren.se traz sua lagens e transferências. teráno contemplado pelo na CCMQ. Inforniaçocs
| .r::= inspiração das ilustrações Visitação até o dia 2 de concurso é a poesia com podem ser obtidas pe,o
fà-. dos livros infantis, que ten- setembro.de segunda a prêmio de RS 10 mü para lei : 3289.8063.

tava reproduzir no papel, sexta, das 9h30 as I8h30. uma coletânea poética ©metropoa
m "e também das flores dos Tel. 3333-1946.

Samba rima

Daniela Lompa Nunes mmé marca regnt,
m

l

mailto:ril@sntc.preipoa.com.br
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José Pedro 

Goulart
e* ■

E-mail: zp.zepedro@terra.com.br

Piscadela

C erta vez, brincando, provoquei 
o Sérgio Silva para que me 
convidasse para uma ponta 

num filme. Dois ou três anos depois, 
eu nem lembrava mais do assunto, o 
Sérgio ia fazer o Quase um Tango e 
me chamou para minha estreia mun
dial na frente das câmeras. E não era 
uma participação qualquer, amigão, 
era a de um médico com diálogo e tu
do e em cena com o Marcos Palmei
ra! Melhor me preparar bem, pensei, 
tenho problemas para decorar até o 
telefone de casa.

Na véspera, ligaram-me da produ
ção e pediram que eu separasse algu
mas camisas. Escolhi duas, uma cinza 
e outra vermelha. Fui para a filmagem 
tenso, balbuciando o texto - vou con
seguir? 0 Sérgio me deu um abraço. 
Em seguida, escolheu a camisa verme
lha (“realça mais”) e me orientou para 
a cena, eu e o meu colega Marcos.

A tomada era longa, a câmera en
goliu o negativo com a mesma fome 
com que eu engoli minha fala. Olhei 
para o Sérgio Silva, e ele, acho que 
imaginando onde havia se metido, 
quieto. Puxei-o para o canto e disse: 
“Mais uma”. Ele continuava quieto, 
tomada longa, muito negativo, orça
mento estourado. Diante disso, apelei: 
“Meu cachê é mais uma tomada”. Ele 
riu com meu argumento - grana, se 
houvesse, seria para ele, pela paciên
cia. Piscou o olho para o assistente e 
ordenou: “Prepara a câmera”.

0 filme estreou em Gramado. Dia 
seguinte, o debate reuniu equipe e jor
nalistas. Eu ali, meio de bobeira, sen
tado na platéia, enquanto, na mesa, o 
diretor, o produtor e o elenco falavam. 
Quase no fim, uma jornalista per
guntou sobre o meu papel; ela queria 
saber se tudo aquilo estava no roteiro 
ou tinha tido alguma interferência 
minha, “um médico cínico, fumante e 
ainda por cima de camisa vermelha 
num hospital”. 0 Sérgio disse que tudo 
estava previsto, mas a jornalista não 
se conformou, queria saber “de mim” 
a verdade, nada menos que a verdade. 
Daí que eu disse o seguinte: “A verdade 
é que eu não sou médico, não sou cíni
co, não sou fumante: eu sou um ator”. 
0 Sérgio riu e piscou o olho. E essa é 
uma das últimas lembranças que te
nho dele, uma piscadela.

Por isso mesmo, durante o velório, 
não entrei para ver o corpo do Sérgio 
Silva repousando no caixão semana 
passada. Preferi ficar com a imagem 
zombeteira dele. Ali estava um sujei
to que levou a vida com a seriedade 
que ela merece, rindo. Segundo disse a 
amiga e produtora Gisele Eliltl até nos 
momentos derradeiros.

Este depoimento é uma home
nagem ao diretor e professor Sérgio 
Silva. Seu Anahy de las Misiones/oz 
aclamado em Gramado, aplaudido 
várias vezes em cena aberta. Os diá
logos da Araci Esteves e do Paulo José 
são antológicos. Aliás, o trato afetivo 
do Sérgio com seu elenco era famoso, 
até mesmo com os figurantes.

Reduções 
do Sentido
relaciona 
armas de 
produção 
caseira com 
pinturas de 
nomes como 
Iberê Camargo 
e Leopoldo 
Gotuzzo

■

Uma exposição
dentro da outra
FRANCISCO DALCOL Mostra coletiva do 

Margs apresenta 

obras do acervo, 
objetos prisionais 

e trabalhos 

encomendados

No interior de uma pequena ga
leria, dois nus femininos se con
frontam com suas semelhanças. 
Perto das pinturas de Iberê Ca
margo e Leopoldo Gotuzzo, estão 
objetos de detentos, como armas 
de fabricação caseira.

0 diálogo da arte moderna gaú
cha com artefatos do universo 
prisional pode parecer o mote da 
exposição, não fosse o fato desta 
mostra estar dentro de outra.

em torno do cubo branco, o modelo 
expositivo que, tradicionalmente, “apri
siona”, disciplina e enquadra as obras. 
Mas o cubo branco é uma coisa falsa, e 
as paredes vazadas reforçam isso - diz 
José Francisco Alves, que também é 
curador-chefe do Margs.

Com pinturas, desenhos, esculturas, 
gravuras, fotografias e arte têxtil, Econo
mia da Montagem apresenta um signifi
cativo recorte do acervo do Margs, entre 
obras modernas e contemporâneas, ca
nônicas e inéditas. São mais de 70 ar-

presentada no interior de 
um cubo branco, Redu
ções do Sentido faz parte 
de Economia da Monta
gem: Monumentos, Gale
rias, Objetos, nova coleti

va que ocupa o primeiro andar do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli (Margs). Depois da inaugura
ção de ontem, a visitação abre a partir 
de hoje (confira detalhes na Agenda).

Reduções do Sentido propõe aproxi
mações de obras do Margs com objetos 
confiscados no Presídio Central e com 
peças do acervo do Museu Didático Dr. 
José Faibes Lubianca, da Academia de 
Polícia Civil do Estado. Mas o ambiente 
de paredes recortadas permite relações 
com o que está exposto no lado de fora. 
0 curador José Francisco Alves proble- 
matiza a vigência do cubo branco, ex
pressão cunhada pelo artista e crítico 
Brian 0’Doherty nos anos 1970 ao se 
referir ao ambiente neutro e sem inter
ferências com o qual museus e galerias 
condicionaram o olhar da arte moderna.

- Trata-se de uma exposição autô- 
, noma dentro de uma exposição maior. 

A montagem se inspira nas idéias de 
aprisionamento, com obras relacio
nadas ao tema. Há também a questão

A
tistas do século 20, como Alfredo Volpi,
Oswaldo Goeldi, Cildo Meireles, Regina o tema desta exposição, que destaca Criado em

aspectos construtivos e de montagem q
Em comum, destacam-se aspectos - diz José Francisco Alves, 

construtivos na realização dos trabalhos Economia da Montagem também 
- da estrutura à temática, das repre- apresenta trabalhos realizados para lo- Monumento 
sentações de espaço às relações com a cais específicos. As obras “in situ” ins- g Arquitetura 
arquitetura. Ao optar por uma forma de taladas nos quatro cantos das galerias 
exposição não cronológica e sem hie- laterais foram encomendadas aos gaú- 
rarquias, a curadoria justapõe escolas, chos Carlos Krauz, Helene Sacco, Renato foi montado 
períodos e gêneros, buscando quebrar Garcia e Teti Waldraff. 
pressupostos com novas interpretações 
artísticas e históricas.

Silveira e Vera Chaves Barcellos.

ainda inédito,

Moderna

no centro 
da galeriafrancisco.dalcol@zerohora.com.br

Outro destaque da mostra é a obra 
Monumento à Arquitetura Moderna. 
Concebida pelo baiano Almandrade em 
1979 e ainda inédita, ela foi montada no 
centro do primeiro andar.

- Foi a partir dessa obra que surgiu

Sequndo1
> Confira uma galeria de fotos da nova 
exposição coletiva do Margs no site
www.zerohora.com/segundocaderno

mailto:zp.zepedro@terra.com.br
mailto:francisco.dalcol@zerohora.com.br
http://www.zerohora.com/segundocaderno

