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* EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO ACERVO
DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE

As obras de um acervo de Museu, empilhadas no depósito, nó o 
tem valor cultural algum. Há que apresentá-las frequentemente 
ao publico, mas, repeti-las eternamente, se torna cansativo. Os 
grandes museus da Europa e América, que possuem milhares de c- 
bras-primas, podem variar indefinidamente suas exposições; tal não 
se da entretanto com o acervo do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, cujo acervo é modestíssimo.

Ao mesmo tempo, não sendo o Museu um órgão municipal, e 
sim, estadual — pertence à Divisão de Cultura da Secretaria de E- 
aucaçao e Cultura — e portanto, em princípio, todos os municíoios 
lhe tem algum direito, razão porque, a Divisão de Cultura vem pen
sando há muito em criar uma exposição itinerante de seu acervo, 
dando assim aos habitantes de outras cidades uma oportunidade de 
entrar em contato com as melhores obras artísticas do patrimônio 
estadual.

A primeira destas exposições 
foi inaugurada sexta-feiia pas
sada, em Canoas, com a ores?ri
ça do sr. Prefeito, Diretor da Di
visão de Cultura e outras a*uvo- 
ridades. O local mais adequado 
que se encontrou, foi uma ex-pa
daria, que sofrerá remodelações 
para se tornar uma loja: há ca
nas saindo da parede, por entre 
ladrilhos rachados e sujos, mas 
em cima destes canos se encon
tra um autêntico Portinari; num 
canto meio sujo, espremido en
tre duas portas bambas, encai
xou perfeita mento a ‘‘Descida da 
Cruz” do velho Di Cavalcanti. 
Enfim, por entre canos, tornet- 

, ladrilhos e uma mão de cal 
improvisada, os canoenses pude
ram ver alguns expoentes da 
pintura moderna brasileira: Ma- 
nabu Mabe, Ibérê Camargo, Por
tinari, Di Cavalcanti, Marcelo 
Grassmann e outros mais.

A segunda destas exposições foi 
inaugurada terça-feira, dia 19. 
Desta feita no Centro Acadêmico 
Balduino Ramos, da Faculdade 
Cristo Rei de São Leopoldo. A 
terceira será inaugurada na pró
xima semana, em Nôvo Hambur-

ras

go.
Nem sempre local se presta 

para uma exposição de arte, mas 
isto pouco importa, o que 
porta é que se está tentando for
mar, pacientemente, um núblico 
oue se interesse e seja sensível 
às manifestações plásticas, as
sim como dar oportunidade 
jovens ou velhos, que tenham in
clinações artísticas, de entrarem 
em contato direto com obras de 
mestres, que se analisadas e a- 
preciadas criteriosamente, ,hes 
fornecerão ensinamentos piesti- 
máveis, oue outra forma dificil
mente conseguiríam.

Outra coisa: para cada inau
guração. segue uma eciuipe, não 
só do Diretor da Divisão a Cul
tura e entendidos em artes plás
ticas, mas também de intelec
tuais dos diversos outros depar
tamentos da DC 
vem no meio dos visitantes ' e 
vão lentamente lhes esclarec an
do as dúvidas, falam sôbre as de
mais atividades oue a Divisão a- 
brange. enfim, vão realizando u- 
ma enorme campanha de rela
ções culturais e míblicas para 
êste órgão da Secretaria de Edu
cação e Cultura, que começa e 
deixar de ser, algo fechado er- 
tre quatro paredes, para se W- 
nar algo vivo e realmente útil.

Nisto tudo que acabamos de 
tentar descrever, destaca-se uma 
pessoa, cujo e’evado espírito se 
compreensão dos problemas cul
turais gaúchos cujo dinamismo e 
entusiasmo vem contagiando a 
todos — Paulo Amorim, Diretor 
da Divisão de Cultura.
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