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Temos o prazer de convidar Vossa Senhoria e Srna. 'família 
inauguração da Mostra, "Utt 3ÊC1LO DE ARTE" dc^cadêmieo 

à ^Art-Pop” do acervo das Pinacotecas A Ido Locatelli e Rubem. 
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para a
N

Dia:11.01.83 

Hora: 21 horas
Local:UU333Ü DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

rua 7 cie setembro, 1010
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. na 1:.............................
Oi O. i / <?3

J-

- »ia:

agina: ê.Ç......
VÍ ÍY\ âsLgjüXp <ale AÀc

. QUINTA-FEIRA - 6/1/83 - 26
* • iJORNAL DO COMERCIO

Um Século 

de Arte em 

exposição 

no MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
abre o ano de 1983 tendo em sua agen
da de 11 de janeiro uma das suas mais 
importantes exposições. Trata-se da 
mostra Um Século de Arte-Do Aca
dêmico ao Pop — composta de obras 
da Pinacoteca Rubem Berta e Aldo 
Locateli. Este acervo, antes perten
cente ao Paço Municipal e agora sob a 
guarda do Museu, veio para o MARGS 
através de convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
e a Secretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo. Constarão desta exposição 
obras de P. Américo, Luiz Maristanide 
Trias, Joel Amaral, João Fahrion, 
Parreiras, Portinari, Di Cavalcanti, 
Teruz, Aldemir Martins, Maria Polo, 
Neville King, José di Dome, Mane- 
zinho Araújo, Tomie Otake, Alice 
Soares, Alice Brueggemann, Vasco 
Prado, Xico Stokinger, Grahan Su- 
therland entre outros, indo até o Pop 
inglês com Allen Jones. O MARGS es
tá localizado na rua 7 de Setembro,
1010, e a inauguração da mostra 
ocorrerá às 21 horas do próximo dia

"Um Século de Arte" 

é a mostra do MARGS
Cerca de 100 obras das 341 que compõem as Pinacotecas 

Rubem Berta e Aldo Locatelli foram selecionadas para a ex
posição «Um Século de Arte» que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura hoje às 21h. Durante muito tempo, as 
duas coleções, pertencentes à Prefeitura Municipal, estiveram 
desativadas, pela falta de um espaço adequado para recebê- 
las.

Através de um convênio firmado em 1982 entre a Prefeitura 
Municipal e Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, as 
obras foram transferidas para o MARGS que as integrou ao seu 
acervo, por tempo indeterminado.A importância as duas co
leções poderá ser agora observada pelo público, através da 
seleção, do acadêmico ao pop onde além denomes de prestígio 
local, figuram artistas nacionais e internacionais.

Entre os que integram a mostra « Um Século de Arte» podem 
ser destacados os nomes de: Portinari. Di Cavalcanti, Guignard,
*, Tomie Ohtake, Manabu Mabe, Maria Polo, Allen Jones, Alice 
Brueggemann, João Fahrion, Alice Soares, Manezinho de 
Araújo Bernardo Cid e muitos outros. A exposição permane
cerá montada no MARGS até março, podendo ser visitada, de 
terça a domingo, das lOh às 17h. ^ v H [4 (?S

104®! 
Século de Arte”,

artes, a ina- 
Mostra “Um 
, acervo das 

pinacotecas Aldo Locatelli e 
Ruben Berta da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre 
acontece às 21 horas do 
próximo dia 11, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.
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★ Mudanças ocorridas no Imposto de Renda 
ra° examinadas e debatidas minuciosamente 
curso a ser promovido por Alternativa - Serviço' 
de Orientação, a cargo do Prof. René ízoidi Avila 
também advogado, entre 18 e 20 deste janeiro 
chuvos° com matrículas na sede de Alternativa 
(Mostarde.ro , 992); lUm século de art*" 6 „ 
siçao ido Acadêmico

se-
em

ao Art - Pop), a partir de 2a 
_ , Promoção de Serro»*rip

dg„ Cujtura,. Desporto e Turismo com acen/ns de 
.obras das Pinacotecas Aldo Locatelli e Ruh^m pfl,. 
.JâL ate dia 28 próximo, a Bolsa h» p~:~'
-Alegre estara atendendo das IQh 30min àc i9h n 
da.? 1^h gs 21 h. de 2a à fi* fpira ram mínitraS51K^

Malaaoli. Aljre Rr,,. 
eggemann, Enio Lippmann Ana Maria Andréa 
yíQQ-£jâ£gsía_e^ean Guillaume: Galeria ~TW 
gie^ser com exposição "A cor do verão", a partir’ 

-dQ_dia_15, na Sociedade Amig0p dP TramanHpj- 
entidade, aliás, anunciando para esta mês (15) Os- 
Mçtejyiontenearo e (2?) as. Frenéticas e ainrfá m 
berto Gil e Fafá de Belém

feira no Museu Hp Arte

i

,n . , .---------------- respectivamente, dia»; R
• e__19 de fevereiro; Estruturas - Empresa de En

genharia Civil, dirigida pelo Eng° Victor Pasin 
ba de concluir a execução de 2.550 Microestacas 
para fundação de prédios residenciais do Conjunto 
Guajuviras, obra da COHAB - RS. em Canoas.
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Acervos municipais 

em mostra no MARGS
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul abre o ano 
de 1983 com uma importan
tíssima exposição. Organiza
da pessoalmente ipor seu di
retor. Robeiío Plmentel. a 
mostra. Intitulada “Um Sé 
culo de Arte ”, do acadêmico 
ao pop, reúne peças sele
cionadas dos acervos da Pi
nacoteca Ruben Berta e Al- 
do Looatelli. recentemente 
entregues pelo Município ao 
MARGS, mediante convênio 
firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegro 
e o Governo do Estado 

Constam desta exposição 
peças de Pedro Américo. 
Luiz Maristani de Trias, 
Joel Amaral, João Pãhilon, 
Parreiras, Portinari, Di Ca

valcanti, Tema, Aldemir 
Martins, Maria Pólo. Nevil- 
le King, José di Dome, Ma* 
nezinho Araújo, Toniie ota- 
ke, Alice SoareS, Vasco Pra
do, Xico Stockinger, Alice 
Brueggemann, Graham Su- 
therland e outros, inclusive 
peças norte-americanas • 
inglesas, como de Allen Jo- 
nes, surpreendentemente en
contradas neste acervo.

A mostra será inaugura
da dia 11 à noite, e depois 
poderá ser visitada durante 
todo o mês. constituindo-se 
desde já e signiflcatlvaanen- 
te ainda em janeiro, numa 
demonstração do que a ins
tituição, apesar dos parcos 
recursos, fará neste ano.
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Um Século de Arte 

hoje no Margs
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Composição, óleo sobre madeira 
do pop inglês Allen Jones

tn

Abre hoje, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega) a 
primeira exposição importante deste 
ano: UmSéculo de Arte — Do Acadê
mico ao Pop, composta de obras das 
pinacotecas Rubem Berta e Aldo Lo- 
cateli. Estas duas pinacotecas, antes 
pretencentes à Prefeitura de Porto 
Alegre, onde só eram parcialmente 
expostas, estão agora sob a guarda do 
Margs graças a um convênio firmado 
entre o Munícipio e a Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo. O 
Margs expoe, a partir de hoje, cem 
obras do acervo de 341 de ambas as pi
nacotecas.

A exposição mostrará obras de ar
tistas importantes do Brasil e de al
guns estrangeiros. Entre eles figuram 
Pedro Américo, Portinari, Di Caval
canti, Joel Amaral, João Fahrion, 
Luiz Maristani, Parreiras, Aldemir 
Martins, Orlando Teruz, Manezinho 
Araújo, Maria Polo, Nevile King, José 
di Dome, Tomie Otake, Alice Soares, 
Vasco Prado, Xico Stockinger, Alice 
Brueggemann, Grahan Sutherland e 
Allen Jones.

A abertura será às 21 h e o horário 
de visitação do Margs é das lOh às 
17h, de terças a domingo. A exposição 
permanecerá até março.
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mUma das Figuras de Di Cavalcanti, em óleo sobre tela -vv

Cândido Portinari: Retrato de Rodolfo Jozetti
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dMARGS mostra 

Um Século de Arte
v

□
rr?t/sz éd / Hoje às 21h, no MARGS, será inaugurada a 

mostra “Um Século de Arte” reunindo cerca 
de 100 obras selecionadas das Pinacotecas 

Rubem Berta e Aldo Locatelli, da Prefeitura 
Municipal, agora integradas ao acervo do 

Museu de Arte

de artistas como Di Ca
valcanti, Portinari, 
Allen Jones (inglês con
siderado o pai da pop - 
art), alice Brueg- 
gemann, Vasco Prado, 
Teruz, Xico Stockinger, 
Alice Soares, Aldemir 
Martins, Guignard, 
Tomie Ohtake, Manabu 
Mabe, João Fahrion, 
Maria Polo, Neville 
King, Manezinho Araú
jo, José di Dome, Joel 
Amaral e outros.

Do acadêmico ao pop, 
a exposição proporciona 
um'panorama do desen
volvimento da arte, não 
apenas no Estado, mas 
também no País e até 
no Exterior. Esta é a 
primeira mostra de 1983

e reveste - se de bastan
te importância pois re
coloca a vista do públi
co dois importantes 
conjuntos que integra
das ao acervo do 
MARGS, o tornam um 
dos mais significativos 
do Brasil.

A exposição Um Sécu
lo de Arte permanecerá 
montada até o início de 
março, podendo ser vi
sitada de terça a domin
go, das lOh às 17h. Das 
450 obras que integram 
as duas pinacotecas fo
ram selecionadas cerca 
de 100 para esta mostra 
que assinala a abertura 
do calendário de 1983 do 
MARGS.

"Retrato de Rodolfo 
Josetti", pintura de Portinari

urante os últimos 
anos as Pinacote
cas Ado Locatelli 

e Rubem Berta estive
ram desativadas pela 
falta de espaço na Pre
feitura Municipal, res
ponsável pelas duas 
importantes coleções. 
Quase ao final da tempo
rada passada, concreti
zou - se uma antiga as
piração, transferir o 
conjunto de obras para 
o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

A cedência foi feita a- 
través de um convênio 
entre a Prefeitura Muni
cipal e a Secretaria de 
Cultura, Desporto e Tu
rismo. Agora sob a 
guarda do MARGS, por 
tempo indeterminado, 
as obras vão ser mos
tradas ao público numa 
exposição denominada 
Um Século de Arte”, cu
ja inauguração aconte
ce hoje, as 21h.

Para a realização des
ta mostra foi feita uma 
criteriosa seleção dos 
nomes mais significati
vos que figuram nas 
duas pinacotecas. As
sim poderão ser vistas 
pinturas 
gravuras e esculturas

D

desenhos Allen Jones / pintura sobre madeira / 
na mostra "Um Século de Arte"
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Primeira exposição importante do ano
"Um Século de Arte" 

hoje no Margs
#

Composição, óleo sobre madeira
do pop inglês Allen Jones

Abre hoje, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega) a 
primeira exposição importante deste 

: UmSéculo de Arte - Do Acadê- 
I mico ao Pop, composta de obras das 

pinacotecas Rubem Berta e Aldo Lo- 
I cateli. Estas duas pinacotecas, antes 

pretencentes à Prefeitura de Porto 
onde só eram parcialmente

ano

*
MmAc S/Mfa Alegre

11 expostas, estão agora sob a guarda do 
convênio firmado

iji
Uma

exposição 
de qualidade 

para assinalar 

uma etapa 
que finaliza
Roberto Pimentel re

cebe hoje à noite, no Mu
seu 'de Arte o o Rio 
Grande do Sul, repre
sentantes da Prefeitura, 
da Secretaria de Cultu
ra, Desporto e Turismo 
do Estado e convidados, 
em coquetel que inaugu
ra a mostra “Um Século 
de Arte — do Acadêmico 
ao Pop”, composta de 
obras das pinacotecas 
Aldo Locatelli e Rubem 
Berta. 
princípio, será a última 
promoção a qual o atual 
diretor do Museu estará 
á frente, pois deverá en
tregar o cargo por oca
sião da mudança de go
verno no Estado._____ ___________

Margs graças a um 
entre o Munícipio e a Secretaria de 
Cultura, Desporto e Turismo. O ' . \
Margs expoe, a partir de hoje, cem 
obras do acervo de 341 de ambas as pi
nacotecas.

A exposição mostrará obras de ar
tistas importantes do Brasil e de al
guns estrangeiros. Entre eles figuram 
Pedro Américo, Portinari, Di Caval
canti, Joel Amaral, João Fahrion, 
Luiz Maristani, Parreiras, Aldemir 
Martins, Orlando Teruz, Manezinho 

I Araújo, Maria Polo, Nevile King, José 
di Dome, Tomie Otake, Alice Soares, 
Vasco Prado, Xico Stockinger, Alice 

I Brueggemann, Grahan Sutherland e 
I Allen Jones.
I A abertura será às 21 h e o horário 
1 de visitação do Margs é das lOh às 
I 17h, de terças a domingo. A exposição 
I permanecerá até março.
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indido Portinari: Retrato de Rodolfo J
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"Um Século de Arte” 

é a mostra do MARGS
Cerca de 100 obras das 341 que compõem as Pinacotecas 

Rubem Berta e Aldo Locatelli foram selecionadas para a ex
posição «Um Século de Arte» que o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul inaugura hoje às 21h. Durante muito tempo, as 
duas coleções, pertencentes à Prefeitura Municipal, estiveram 
desativadas, pela falta de um espaço adequado para recebê- 
las.

Através de um convênio firmado em 1982 entre a Prefeitura 
Municipal e Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, as 
obras foram transferidas para o MARGS que as integrou ao seu 
acervo, por tempo indeterminado.A importância as duas co
leções poderá ser agora observada pelo público, através da 
seleção, do acadêmico ao pop onde além denomes de prestígio 
local, figuram artistas nacionais e internacionais.

Entre os que integram a mostra « Um Século de Arte» podem 
ser destacados os nomes de: Portinari. Di Cavalcanti, Guignard, 
*, Tomie Ohtake, Manabu Mabe, Maria Polo, Allen Jones, Alice 
Brueggemann, João Fahrion, Alice Soares, Manezinho de 
Araújo Bernardo Cid e muitos outros. A exposição permane
cerá montada no MARGS até março, podendo sei visitada, de 
terça a domingo, das lOh às 17h.
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MARGS abriu britem 

mostra dos acervos
o

precárias e de péssima 
conservação encontravam-se 
aqueles acervos, parte dos 
quais inclusive absolutamen
te irrecuperáveis, sobretudo 

tangem às obras

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Inaugurou 
ontem, em suas salas princi
pais, a exposição coletiva 
“Um Século de Arte”. Or
ganizada pelo próprio dire
tor do MARGS, Roberto Pi- 
rnentel, a mostra reúne uma 
seleção dos acervos das duas 
Pinacotecas Municipais, a 
Rubem Berta e a Aldo Loca- 
telli. que mediante convênio 
assinado recentemente entre 
a Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre e o Governo 
do Estado, através da Se
cretaria de Cultura, ficarão 
sob a guarda do MARGS 

Segundo Pimentel, além 
de se procurar mostrar a 
amplitude dos acervos, que 
reúnem arte moderna Inter
nacional, arte moderna bra
sileira e os principais nomes 
das artes plásticas do Esta
do, procurou-se também 
mostrar em que condições

no que 
gráficas.

á exposição reúne peças 
de Portinari, Teruz, Di 
Cavalcanti, Manezinho A 
raújo, dentre os brasileiros; 
Alice Soares Vasco Prado • 
Xlco Stockinger, dentre os 
gaúchos; Graham Suther- 
land e Allen Jones, dentre 
os norte-americanos, da ge
ração pop curiosamente in
corporados ao acervo.

A exposição pode, a partir 
de hoje, ser visitada diaria
mente, pela manhã e à tar
de, das 10 às 17 horas, inin
terruptamente, até março 
na principal sala de expo
sições do museu, de terça- 
feira a domingo. v •'*
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A mostra “Um Século de Arte do Acadêmico ao 
Pop” inaugurou com a presença do prefeito e a sra. 
Guilherme Sócias Villela, Secretario Luiz Carios 
Barbosa Lessa, Secretaria Esther Von Zuccalma- 
glio, Tarcísio Taborda, Janise e Joao Antonio Dib, 
Alice Brueggemann, Maria Helena Webster, que es
te fim de semana está partindo para circulada no 
Rio e São Paulo, Tina Presser, Riopardense de Ma
cedo. Odete e Nelson Jungbluth, o escultor Paulo de 
Siqueira, que está preparando uma das maiores es
culturas suspensas do mundo para o prédio do Graz- 
ziotin, que inaugura na volta da temporada. Luiz 
Antônio Mironoff, Gilda Marinho e ainda muitos ou-

■j

?tS/SfSSTpaüío <fe S/qu^/ra, Gilda Marinho . 
e o prefeito Guilherme Sócias Villela

Ivo Bender 
e Roberto Pimentel 
durante a inauguração 
da mostra

Distribuída em diversas salas a mostra merece 
ser visitada, no mínimo para conhecer o quadro de 
Aiien Jones e outros companheiros do movimento 
po£inglês, estes os trabalhos de minha preferencia

P oTrefeito Guilherme Sócias Villela respondia 
com bom humor às muitas perguntas referentes a 
sucessão da Prefeitura, e naquela tarde ja eram for
te os comentários de sua permanência, o que faria 
continuar um magnífico penodo para P°rt° *
O prefeito VUlela conversou com Paulo de Siqueira, 
interessado em conhecer o trabalho que o escultor 
está realizando com base nas lendas gaúchas.

O museu continua com sua programaçao e para 
março está acertada a apresentação de “Arte Gaur 
cha Hoje”, que depois de Brasília e São Paulo vem a 
Porto Alegre, onde serão conhecidos os trabalhos se
lecionados pelo MARGS entre o que de mais repre
sentativo está sendo criado A mostra tem o pa
trocínio da RBS, dentro das comemoraçoes dos 20 
anos da TV Gaúcha.

i



Margem do pape!

________ ESTADO DO RIC GRANDE DD SUL_______
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISriD 

ASSESSORT £ ^ cnrU[
ARTES PLÁSTICAS

JORNAIS LOCAIS

jgf CORRE] D DO POVO

FOLHA DA TARDE 

Q JORNAL DO CDNÉRCI 
□ ZERO HORA

d
4

□ [

/5-

,íY\A ^

MARGS mostra um século 

de arte em exposição de 

de cinqüenta peçasmais
exposi-apenas, as peças em 

ção. Inclusive, parte do a* 
pinacoteca Aldo

Neville King, Dubsty.Jones,
Allen Davie e Graham Su- 
therland — este último com 
dois trabalhos gráficos ex
tremamente prejudicados De* 
lo péssimo cuidado de que 
foram alvo, sendo que uma 
das peças inclusive tem co
lado um pedaço de P^P®1 
totalmente espúrio à obra.

tentar

ANTONIO HOHLFELDT
cervo da
Locatelll compreende peças 
de artesanato e retratos a 
óleo de todos os sidentes, de 
forma que esta última, cole
ção será entregue ao Museu 
Júlio de Castilhos, “porque 
do ponto de vista artístico, 
o valor das pecas é mínimo, 

ilustração

Desde a última terça-feira 
à noite, a grande sala de 
exposições temporéras e a 

de exposições fotográsala
ficas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul estão 
ocupadas por mais de cin
qüenta telas de papéis - 
entre gravuras, desenhos, 
monotipos c outras P?r“ 

acervos das 
pínacoteLas Rubem Berta e 
Aldo Locatelll. Estas duas 
coleções pertencem à Pre
feitura Municipal de Porto 
Alegre. A primeira delas foi 
doada pela direção dos 
Diários e Emissoras Asso
ciado6, auando a empresa 

atividades no Rio

ali colocado para 
“corrigir” uma danificação 
à peça.

Outros 
na seleção que Roberto 
mentel, diretor do Museu, 
realizou, são Bernardo Cid 
de Souaa, Bin Kondo, Xico 
Stockinger, Guignard, Cart- 
bé. Aldemir Martins, Odrlo- 
zola, Teruz. Mário Gruber. 
osc de Dome.
PAPÉIS
Na salá dos papéis, a mos- 

abre, pela esquerda, 
desenho de

mas servem como 
histórica"

CONVÊNIO 
Contendo peças que co

brem quase dois séculos de 
arte. especialmente brasilei
ra, a mostra preenche, nes
te momento, a disponibili
dade das salas de exposi
ções temporárias, “porque 
não tem o mínimo sentido 

chamados meses de

artistas incluídostencentes aos

que rios
férias escolares, onde 
parte da população perma- 

cidade, estudantes

boaencerrou 
Grande do Sul. A segunda 
foi organizada pelo Pode»' 
Municipal fundameu^ime"- 
te a partir de doações de 
artistas ou particulares. Es
tas duas coleções, median
te convênio firmado entre a 
Prefeitura 
Porto Alegre e a Secretaria 
de Cultura. Desporto e Tu
rismo do Estado, passaram 
ã guarda do Museu de Arte, 
embora sua posse permane- 

municipalidiade.

tra se nece na 
também aí estão, e muitos 
turistas nos visitam, o Mu
seu pura e simplesmente ln- 

ativida-

um belocom —
Glauco Rodrigues, do ‘Gru
po de Bagé”, exatamente ao
tempo de suas atividades i»- 
terioranas, prosseguindo

de Maria Tomaselli, 
Zorávia

suasterrompesse 
des’', comenta seu diretor.

Pre-
com

Municipal de peças 
Manoel
Bettiol, um excelente

conhecido d®- 
Scliar —

O convênio entre a 
feitura Municipal e o 
MARGS, quanto à guarda 
das peças, foi iniciativa de 
Luiz Inácio Medeiros, ex-di- 

Mas fora

Araújo,
e

talvez pouco 
senho de Carlos 
WeSley Duke Lee, um cu- 

trabalho de Petrucci, 
Grassmann,

vetor do museu, 
intentado já por outros di
retores. sem resultado, até 

chegada de Roberto Pi* 
mentel;

«Quando assumi, havia 
único processo em mt- 

à espera de des*

riosoCa com a 
AS OBRAS
-A mostra poderá ser visi

tada durante os meses do 
janeiro « .fevereiro, de ter
ça-feira a domingo, no ho
rário ininterrupto das 10 as 
17 horas. Ali estão reunidas 

“Barra do Ri*

umMarcelo
ótimo desenho de Flavio de 
Carvalho, Cláudio Tozzi, o 
projeto de Fernando Coro- 
na para a Fonte da Tala-

praça Montevidéu, i um

a

vera, na 
Bianohetti, Isabel Eons, Ana 

curioso traba-
nha mesa, 
pacho. e que era exatamen
te este. Fiz, então, um cen- 

prefeito Vilella,
Letícia, um 
lho de Franck Schaeffer so
bre Parati, que inoiusive 

exposição.

obras como 
beiro", um pequenino oleo. 
verdadeira preciosidade as- 

Weingãrtner
óleos o

tato com o 
o secretário João Dib, e as 
coisas foram rapidíssimas. 
Em menos de 40 horas tudo 
estava resolvido, as 
começaram a ser transpor
tadas e guardada® aqui, a 

aí estão, com exceção

encerra a 
Pimentel, explicando a 

Idéia desta mostra, lembrou 
repórter que ““procu- 

trabalhos

sinada P°?
Também existem 
desenhos de Eliseu Viscontl, 
como ura “Busto de Jovem” 
de Pedro Américo, 
das pecas atraentes coloca
das logo na área de abertu
ra da exposição, é a tela do 
holandês Jeronimus Va» 
Diest, datada de 1673, e que 
pela temática dos grandes 
veleiros, pOr vezes lembra- 
nos Turner. embora sua téc
nica eproxime-se efetiva
mente das mais conhecidas 
e admiradas escolas holan
desas de pintura do final 
da Renascença. Dèntre os 

brasileiros.

peças
ao
rou-se escolher os
que em primeiro lugar apre-

condições mínl-

Outra

agora
de algumas que se encon- 

Câraara Munici-
sentassem 
mas, técnicas de conserva- 

exibiÇão ao pú- tram na 
pai", e que, ao que se saoe, 
seu presidente, o vereador 
Cleom Guatimozim, do PDT. 
negou-se a ceder ao Museu, 
o que deverá ocorrer, con
tudo, quando da indicação 

diretora da

ção, para 
blico. Ob papéis, em espe
cial. estão em péssimo es
tado de conservação, e mul" 

deles praticamente des
truídos, cuja recuperação 
deverá inclusive ser feita, 
lentamente, pelo cuidado 
que exigirão, pelos técnicos 
do museu. Ellsabeth Brasil 
e Ilo Frediani, que são fun
cionárias do museu. Como 
o MARGS ainda não tem 

laboratórios, este tra* 
“ateliers"

tos

da nova mesa 
Câmara.

FUTURO 
“Nossa tarefa sei'á agora 

colocai todas as peças num 
livro-tombo, que contenha 

básicos de cada 
do autor,

grandes nomes 
estão José Ferraz Almeida 
Júnior, Portinari, Di Caval- 

momento não os dados
obra, como nome 
título e época de realização 
da peça, dlmenssôes. técni
cas. estado de conservação, 
etc. coisa que não existe, 
pois tudo o que recebemos 
foi uma listagem inclusive 
errada, em certos detalhes. 
Fora isso, e depois desta, 
coletiva de introdução, di
gamos. vamos organizar 
mostras ipor técnica, tema, 

retrato, a gravura.

seus
balho é feito nos 
dos próprios artistas, o^ que 
garante sua qualidade".

O QUE SÃO
Ao que consta, a Pinaco

teca Rubem Berta teve in
clusive parte de suas obras 
cuidiadosamente escolhidas « 
adquiridas por Pietro Maria 
Bardl, muitas vezes direta
mente de grandes museus * 
galerias européias, especial- 

Já no

canti — num
melhores — enquanto 

que dos gaúchos ganham 
destaque Inicial Alice Soa
res (uma tela que lembra 
Fahrion, de sua primeirís
sima fase, e outra que lem
bra multo Malagoli. de um 
momento imediatamente 
posterior), Edgar Koetz e 
Gastão Hoffstetter, ambos 

excelentes momentos da 
fixação da paisagem urba
na de Porto Alegre.

OUTROS NOMES

dos

em
como o 
o desenho, o abstrato, e por 
ai afora. O que é certo e 
que sempre teremos duas 
salas inteiramente dedica
das a estas coleções, com 
mostras rotativas, sobretudo 
porque existem os convênios 
com as escolas de I e II 
graus, que, por exemplo, em 
novembro, nos deram^ nove 
mil alunos em visitação”.

mente em Londres.
da Locatelll, ela ím*- 

basicamente de doa- 
duas,

caso 
mou-sefases 

de Vasco Prado, 
momentos de Mário

Duas esculturas e 
diversas 
bons
Pólo. Wakabaiashi, Manabu 
Matoe. Tomie Ohtake, 
seguimento à mostra Qu* 
tem. na parede de trás da. 
sala, os grandes trabalhos 
dos ingleses e norte-ameri* 

atuais, como Sllen

ções. Nenhuma das 
contudo, possui uma linha 
clara de caracterização de 
suas coleções, o Que levou 
Roberto Pimentel, ao orgam- 

esta coletiva, a dar-lha 
um caráter didático que o 
seu título expressa, a fim 
de que não se aglomerasse.

dão

zar

canos
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As muitas artes do Margs
Para quem ficou em 

Porto Alegre neste feve
reiro, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul é uma 
excelente opção de lazer 
e cultura. Visitá-lo é a 
oportunidade de conhecer 

! e conviver com um acer- 
| vo diversificado compos- 
! to por obras de renoma- 

dos artistas nacionais e 
internacionais, além de 
nomes de expressão no 
cenário gaúcho das artes 
plásticas. Obras de escul
tura, pintura, desenho, 
gravura, tapeçaria e ce- . 
râmica mostram ao visi
tante um pouco do nosso 
estilo, temperamento e

Entre as 
atrações, 
obras de 

Locafelli...

também dos rumos das trabalhos de Concessa que incorporou mais de
Colaço, Douchez, Salomé, 300 peças a seu acervo, 
Carla Obino, Liciê Hun- através deste convênio 

Passando o saguão de Che, entre outros. No entre a Prefeitura Muni- 
entrada onde estão as pe- mesmo piso, a sala de fo- cipal e a Secretaria de 
ças Missioneiras, o visi- tografia apresenta fotos Cultura, Desporto e Tu- 
tante verá esculturas de sobre o tema “Gente”, de rismo. Entre as peças 
Vasco Prado, Francisco Luiz Carlos Felizardo. No que integram esta mos- 
Stockinger, Carlos Te- primeiro andar, outra ri- tra, intitulada “Um Sécu- 
nius, Roberto Cidade, quíssima exposição: uma lo de Arte”, estão os no- 
Cláudia Stern e Gutê. seleção de obras da Pina- mes de Portinari, Di Ca-

coteca Rubem Berta e Al- valcanti, Guignard, Te- 
Passando por Weingart- do Locatelli, antes per- ruz, Neville King e Gra- 
ner, Ângelo Guido, José tencentes ao Paço Muni- han Sutherland, entre 
Lutzenberger, João Fah- cipal e, recentemente, tantos outros da mesma 
rion, observa-se o proces- sob a guarda do MARGs importância, 
so de transformação da 
arte rio-grandense, até o 
abstracionismo de Iberê 
Camargo. Nomes atuais 
estão presentes, como 
Danúbio Gonçalves, Pau
lo Porcela, Alice Brueg- 
gemann, Plínio Ber- 
nhardt, entre outros. A 
Sala Negra, que expõe de
senho e gravura, mostra 
desenhos de Araújo Porto 
Alegre e gravadores con- 
temporâneos, como 
Saint-Clair, Marcelo 
Grassmann, Arthur Piza,
Maria Bonomi, peças 
pertencentes à coleção de 
João lilanoel Lopes.

artes plásticas no Brasil.

No andar térreo está a 
sala de tapeçaria1 com

Portinari
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

ASSESSORIA DE COMUNI MARGS realizou 

sua primeira
mostra do ano

JORNAIS LOCAIS

| [CORREIO DO P OU D 

| IFOLHA DA TARDE 

txfjORNAL DO COMÉRCIO

| [zero hora

DATA 

P/ÍG. J 7 

ass.
I I

Prefeito Sócias Villela e Mayer Avruch.

Importante mostra de arte 
movimentou sociedade, mun
do cultural e político da cidade 
na semana que passou. Foi a 
inauguração no MARGS da 
exposição “Um Século de Ar
te” do Acadêmico a Arte 
Pop”, acervo das pinacotecas 
Aldo Locatelli e Rubem Berta, 
da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre que agora pas
sam a pertencer ao museu, 
dirigido por Roberto Pimen- 
tel. O convênio foi firmado en
tre a Prefeitura e a Se
cretaria de Cultura, Desporto 
e Turismo.

O acervo é composto de im
portantes obras como Wein- 
ghartner, Di Cavalcanti citan
do apenas dois grandes no
mes.

Maria Helena Rambor e Nair Silva de Carvalho no MARGS.

A iniciativa é realmente 
louvável e a visita até o 
MARGS toma-se obrigatória, 
pela verdadeira aula de his
tória da pintura que está à 
nossa disposição. Inau
guração da mesma contou 
com a presença do prefeito 
Guilherme Sacias Villela e de 
dona Maria Ignez, de Janice e 
João Dib, do secretário Bar
bosa Lessa, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cul
tura, Ester Von Zulcalmaglio, 
Vera Lia e José Amaro Ca
valheiro, Dionéia Rudiger, 
Luiza

Vera Lia e José 
Amaro 

Cavalheiro em 
frente a uma 
escultura de 

Hildegardo Leão 
Veloso.

Chaves Barcellos, 
Miriam e Mayer Avruch, os 
artistas plásticos Alice Brueg- 
gmann, Maria Pilla, Didonet, 
Jussara Cirne de Souza, Nel
son Junglubuth entre outros 
mais.

A secretária 
Municipal de 
Educação e Cul
tura, Ester Von 
Zulcamaglio e 
srt Maria Ignez 
Villela.

Matriz
Batizado de Eduardo Torres 

Caprara aconteceu na Igreja 
Matriz de Torres no primeiro 
sábado de janeiro. Eduardo 
foi levado à Pia Batismal 
(pelos padrinhos Cândido Nor- 
'berto dos Santos e Linda Alba 
Dutra Brunelli. Após a ce
rimônia Zaira e Jairo Caprara 
recepoionaram parentes e 
amigos na bela morada da 
praia. Lá estavam, o bisavô

Zaira e Jairo 
Caprara con
vidaram Cân
dido Norberto 
dos Santos e Lin
da Alba Dutra 
Brinelli para 
levarem Eduar
do à Pia Bas- 
timal.

Henrique Caprara, os avós, 
Almir e Zulma Caprara, Os
car e Zely Marins mais Vanius 
e Bernadete Caprara. Sebas
tião e Ligia Pereira» Vania 
Caprara e Ivison Tomedi, 
Rejane Torres, Clóvis e Bilia 
Puperi m senador Tarso 
Dutra e sra Pastorinha entre 
outros mais.

Logo mais (às 21 horas) Hélio Brenner recebe convi
dados e imprensa para coquetel de inauguração da boite 
iEncouraçado Butikin na Plinio Brasil Milano. O nome já 
consagrado nos “bussiness” da noite dá uma grande co
laboração para atrair público. Agora é comprovar “in lo
co .
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MUSEU DO ESTADO 
MAIS RICO

• Graças ao convênio fir
mado entre a Prefeitu» 

ra Municipal de Porto Ale
gre e a Secretaria de Cul
tura, Desporto e Turismo, 
as obras que compunham o 
acervo da Pinacoteca Ru
bem Berta e Aldo Locatelli 
— anteriormente no Paço 
Municipal — vieram para o 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, que se tor
nou mais rico com traba
lhos de expressivos nomes 
da arte brasileira, onde se 
destaca um retrato de gran
de porte assinado por Por- 
tinari.

Na abertura da mostra, 
íque teve cunho oficial, o di- 
' retnr do MARGS, Robertoi Bicca Pimentel, recebeu o
Secretário Barbosa Lessa,
d v Cultura, Desporto e Tu
rismo, o Prefeito e sra. Gui-

..calmaglio, da Educaçao e 
Cultura. Também presentes, 
'Francisco e Leda Riopar-
dense de lVIaceao, Vera Lu- 

•ícia Didonet, Amaro e Vera 
Lia Cavalheiro, Nair de Car

io, Miriam Avrucn, Cla- 
! Jaeger, Maria Helena

Dionea
Roberto Bicca Pimentel e
o prefeito Soccias Villela

Secretário Barbosa Lessa e Nair de 
Carvalho, secretária do MARGS

Tina Presser, Xico Stockinger,
Jussara Stockinger


