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A OSPA no Museu
OSPA, teve escorreita execu
ção, sob a regência de Ar- 
lindo Teixeira, durante três 
quartos de hora, após a qual 
veio o admirável Concerto 
Brandenburger n.o 3. difun
dido até em sintetizador e 
aqui proposto só no l.o e 
3.o movimento, sob a sono
ridade acústica peculiar do 
centro do MARGS.

ALDO OBINO

O Museu de Arte do Rio 
brande do Sul foi em sua 
sede própria inaugurado sob 
os auspícios das danças de 
Rse Simon. Agora ele pro
move a música em seu prin
cipal e mais amplo recinto 
com a Orquestra de Câma
ra da OSPA. Porto Alegre 
tem sabido descobrir aos 
poucos ambientes propícios 
à música e isso através de 
igrejas e universidades, de 
salões de festas e no reco
lhimento de vivendas e 
nisso exemplar é a iniciati
va do MARGS em seus vin
te e cinco anos de lides. 
Um museu não é um cemi
tério ou túmulo da arte es
tática. Ele se dinamiza com 
o movimento cultural vivo e 
o intercâmbio com as artes 
do movimento e essas da 
música, e cinema ao teatro 
e dança até a moda, como 
se verifica nos grandes mu
seus e se faz em São Pau
lo como no Rio de Janeiro.

Os pregões da Orquestra 
de Câmara da OSFA foram 
em torno de João Sebastião 
Bach. Uma hora e meia de 
música a mais pura do 
mundo tedesco e com um 
público que lotou o amplo 
recinto sentado, no chão e 
nos i anciões suiperiores e, 
então, voltamos a ouvir a 
Arte da Fuga de J. S. Bach, 
em oito da.s dezenove fugas.
Essa obra, que já por dua-s 
vezes Porto Alegre ouviu 
sob a magistral regência de 
H. J. Koellreutter com a

Finalmente, apreciamos o 
Concerto para violino e cor
das, em Dó Maior e na ín
tegra do Allegro, Adágio, 
Alegro-Assíi, sendo solista 
o nosso Teimo Jaconi, vio- 
lino-spala, o qual saáu-se 
com galhardia, tendo está
vel dialcgação com os quin
ze instrumentistas da or
questra de câmara, que, as
sim, efetivou o seu primei
ro concerto da temperada.

Nisso tudo, ficamos na ex
pectativa de, periodicamen
te, termos no ambiente re
velado do MARGS, outras 
propostas musicais desse 
conjunto, de corais e o 
mais, em meio à colenda 
galeria de nossos artistas 
plásticos.

Na sede inicial do MARGS 
no “foyer” do Teatr0 São 
Pedro só nos lembramos da 
música em torno de mos
tra de Heitor dos Prazeres 
e do leilão de arte com 
grupo de câmara no extinto 
Cotillon Clube.

O bom exemplo deve me
drar, pois mais recintos 
condignos, çomo o presente, 
existem em nossa cidade. È 
só descobri-los 1


