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Registro
O Livro do Margs, 20° número da Co

leção Museus Brasileiros, patrocinada 
pelo Banco Safra, acaba de entrar na 
gráfica em São Paulo. O volume apre
senta boa parte do acervo do museu em 
mais de 300 páginas em papel cuchê, 
com fotos de Rômulo FiakUni.

O catálogo será lançado numa grande 
festa para convidados no Terraço do 
Margs, com a presença de diversos dire
tores de museus brasileiros contemplado 
na coleção editada desde 1982, no dia 1 
ou 18 de dezembro.
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Margs em livro
O Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul já tem festa agendada no dia 18 de 
dezembro. Será o lançamento do vigési
mo número da coleção Museus Brasilei
ros, do Banco Safra, dedicada ao Maigs. 
A edição terá cerca de 400 páginas em 
papel couché, com fotos do acervo e um 
histórico da instituição gaúcha.mmm
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Poderio
Quem for ao lançamento do Lii/ro soòre o 

Margs, dia 18, vai ver de perto o que é rigor 
com segurança e protocolo. Nesta noite, desem
barca aqui o presidente do Banco Safra, Carlos 
Alberto Vieira, para prestigiar a cerimônia. O 
livro é o 209 da série Museus Brasileiros, edita
da pelo Projeto Cultural Safra. Convidados vão 
se deslocar de todas as partes do Brasil. O con
vite é chiquésimo. Vem acompanhado de um 
questionário solicitando informações pessoais, 
que deve ser respondido e enviado na véspera, 
via fax, para São Paulo.
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• r •Presença vipemma
ryy erça-feira, 18 de dezembro, é 

_L dia de festa para o Margs, 
quando será lançado o livro Mu-
__de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli. A publicação foi 
bancada pelo Projeto Cultural Sa
fra - que a cada ano lança um li
vro sobre um museu brasileiro.

Carlos Alberto Vieira, presiden
te do Banco Safra, estará aqui. 
Outro confirmado é Marcelo 
Araújo, diretor do Museu Lasar 
Segall de São Paulo.

A festa terá tanto prestigio que 
alguém da família Safra vai baixar 
em Porto Alegre. Mas isso ainda é 

. segredo, ok?

seu
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Ritmo
Tudo pronto para a mai

or operação de segurança 
particular que a cidade já 
viu. Amanhã, no Margs, o 
alto comando do Banco Sa
fra, liderado pelo seu pre
sidente Carlos Alberto Vi
eira, vai estar superprote- 
gido para a recepção que 
oferece por ocasião do lan
çamento do livro Museu de 
Arte do RS Ado Malagoli. 
Na relação de convidados 
de fora, Ronaldo Bianchi, 
do MAM, e Marcelo Araú
jo, do Museu Lasar Segall. 
A semana começa quente.
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: Terraço das Esculturas servirá de
palco ao lançamento do Livro do 
Margs, hoje às 19h, numa comemora

ção somente para convidados. Este 20- número 
da coleção Museus Brasileiros, do Banco Safra, 
traz a história de um dos mais importantes 

de arte do País, além de uma seleção

Margs, 

entre os 

grandes
museus

museus
de obras do acervo, em 200 fotos de Rômulo 
Fialdini. O diretor do Museu de Arte Ado 
Malagoli, Fábio Coutinho, acredita ser este 

dos principais dias da história do Margs, 
porque passa a fazer parte da coleção mais 
importante de museus brasileiros.

“É um projeto concebido em 82 por Pietro 
Maria Bardi, então diretor do Masp, benefici
ando um museu por ano”, explica Coutinho. “E 
o Margs é o primeiro museu do sul do Brasil a 
receber a distinção”. São 12.500 exemplares de 
320 páginas, que serão ofertados como presen
te de fim de ano aos clientes do Banco Safra, a 

e entidades culturais do Brasil e

um

De Pedro Weingartner, Dafne e Cloé (1891)

museus
exterior. Tal rotatividade fará do Museu de 
Arte Malagoli o principal contemplado, frisa 
Coutinho.

Com ênfase nos artistas gaúchos, das 2.880 
peças do acervo foram selecionadas peças 
oitocentistas incluindo Pedro Weingartner; 
obras modernistas (Di Cavalcanti, Segall e 
Volpi); Burle Marx, Vasco Prado e Iberê Ca
margo; contemporâneos como João Câmara 
Filho e Regina Katz, sem esquecer os da 
novíssima geração, como Lia Menna Barreto. 
Ainda conforme Fábio Coutinho, a importân
cia da série Museus Brasileios para a cultura 
nacional acentua a posição referencial do 

do Margs ao refletir o percurso das 
artes visuais no Rio Grande do Sul, dos pri- 
mórdios à contemporaneidade.

O Livro do Margs é resultado do trabalho de 
grande equipe, incluindo pesquisa de texto, 
imagens, montagem e até mesmo viagens 
investigativas. A seleção das obras esteve a 
cargo do conselho consultivo da instituição, 
coordenado por Ricardo Frantz, do Núcleo de 
Acervo, e pela direção do Museu, fundado em 
27/7/54, que teve Ado Malagoli como primeiro 
diretor. O Livro do Margs estará à disposição 
dos interessados na lojinha do Museu, ao 
preço de R$ 70,00.

acervo

João Câmara Filho é autor de Peças Móveis (1977)Detalhe de fachada, de Theo Wiedersphan
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LANÇAMENTO — 0 Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul Ado Malagoli (Praça da Alfândega, 
s/n9) lançará hoje o “Livro do Margs”. 0 evento, 
para convidados, será realizado às 19h, no Jar
dim das Esculturas, marcando o 209 número da 
coleção “Museus Brasileiros”, do Banco Safra. 
Com 320 páginas, a publicação traz a história 
da instituição e uma seleção de obras do seu 
acervo, através de 200 fotos de Rômulo Fialdini. 
Nela, figuram artistas como Pedro Weingártner, 
Arthur Timóteo da Costa (na foto, o quadro “Da
ma de Branco”), Di Cavalcanti, Lasar Segall, Ar
thur Piza, Cândido Portinari, Lia Mena Barreto, 
Siron Franco, entre outros nomes. A tiragem de 
12 mil exemplares terá distribuição gratuita pa
ra entidades culturais.
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Livro dedicado ao Museu 
de Arte do Rio Grande do 

Sul será lançado hoje

Viagem
Praias agitadas ou 

inexploradas e sol todo ano 
são atrativos do Nordeste
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Margs ganha projeção nacional
Museu ganha livro, o 202 número dentro da coleção ‘Museus Brasileiros’, editada pelo Banco Safra

Vera Pinto primeiro da série, levando a assinatura de Pietro Maria Bardi, na época, di-
TVT a próxima terça-feira, dia 18, o maior e mais importante museu do Es- retordoMasp. ........ .
1M tado terá bons motivos para comemorar, quando sediará um evento De acordo com o presidente do Banco Safra, Carlos Alberto Vieira, a edi- 
grandioso para convidados, no Jardim das Esculturas. A data marcará o ção anual de um livro para captar o que há de mais expressivo no acervo dos 
lançamento do “Livro do Margs”, uma publicação museus brasileiros esta vinculado ao propósito de
de 320 páginas, com a história da instituição e colaborar para o resgate das tradições históricas
imagens de seu acervo, que integra a coleção "Mu- do pais e da cultura em geral. O reconhecimento
seus Brasileiros”, do Banco Safra. E também parti- Pel° Que vimos Jazendo pela arte tem nos dado
cipará do Prêmio Açorianos de Literatura, categoria imensa satisfação. No fundo, o que buscamos e a
especial, com o livro “Margs - Museu de Arte do Rio recompensa maior, a associaçao do nome Safra ao
Grande do Sul Ado Malagoli”, com textos de vários êxito de cada projeto, como este livro do Margs,
autores e 90 obras de arte, lançado em abril do ano certamente um dos mais bonitos da nossa cole-
passado, concorrendo com mais dois projetos.

A sobrecapa do livro do Margs ilustra a fachada 
do prédio histórico (foto ao lado) da Praça da Alfân
dega, projetado por Theo Wiedersphan e tombado 
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). A capa traz o óleo sobre tela "Fi
gura em Tensão”, de Iberê Camargo. O trabalho co
meçou em 1998 e envolveu toda a equipe do mu
seu, que pesquisou as biografias dos artistas, sele
cionou as obras e separou as fotografias. “Desde 
que entrei no Margs, tive em mente a possibilidade 
de ele ter um volume do Banco Safra. E a única pu
blicação sobre museus no país, e figurar numa co
leção junto com o Masp e o MAM, por exemplo, é de 
fundamental importância para a instituição", de
clara o diretor Fábio Coutinho.

A edição compõe o 20a número do Projeto Cul
tural Safra, que já dedicou publicações ao Museu „ , _ ,., n ,
Nacional de Belas Artes, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte ras", “Antonio Bemi. “Traços do Expressionismo , Coleção Liba e Rubem 
Moderna (São Paulo e Rio de Janeiro), entre muitos outros, totalizando 270 Knijnik” e “Evgen Bavcar” são alguns exemplos. Para o próximo ano, Fabio 
mil volumes. Com fotos de Rômulo Fialdini, é impresso em papel couché, to- adianta que pretende expor nomes como Waltércio Caldas, Gonçalo Ivo e Ar- 
talmente colorido, no tamanho 20,5 x 28,5cm. O projeto gráfico segue o do thur Piza, além das atrações internacionais.

ção", conclui o executivo.
Os capítulos contam o histórico do templo das 

artes visuais, fundado em 1954, sob a direção de 
Ado Malagoli; a história de seu acervo e a atual ges
tão, com prefácio de Fábio Coutinho. "Este é um 
presente para o Rio Grande do Sul e para o Margs, 
colocando o museu no plano nacional”, declara o 
titular do órgão, com entusiasmo. Com tiragem de 
12 mil exemplares, será distribuído gratuitamente 
para museus e entidades culturais do Brasil e ex
terior, estando à venda na Arteloja.

Hoje o Margs possui um bom conceito junto à 
iniciativa privada, devido ao respeito com seus pa
trocinadores. “A relação é de igual para igual, eles 
usam a imagem do Margs para prestigiar sua em
presa e o museu viabiliza projetos de qualidade", 
explica o diretor. “De Frans Post a Eliseu Visconti”, 
“Katsuko Nakano”, “Missões Jesuíticas Brasilei-
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História do Margs é 
contada em livro

O 20° livro da série Museus 
Brasileiros, que tem como tema 
o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli, foi lançado 
oficialmente ontem, nas instala
ções do Margs, na Praça da Al
fândega. A obra foi patrocinada 
pelo Banco Safra, que desde 
1982 publica anualmente um li
vro do mesmo porte sobre um 
museu do País.

Esta é a primeira vez em que é 
escolhido um museu do sul do 
Brasil para ser editado. A maior 
parte das edições são dedicadas 
aos centros culturais do eixo 
Rio-São Paulo e do nordeste.

Com 320 páginas, o registro 
reúne 165 fotos coloridas de par
te das obras do acervo de 2880 
peças. A obra também possui fo
tos das instalações do Museu e 
textos da professora Vera Regina 
Luz Grecco contando toda a tra
jetória do espaço cultural, funda
do em 1954. A publicação ainda 
contém roteiro de visita e breves 
textos sobre a carreira e obra de

cada artista retratado.
A coleção do Margs conta com 

importantes obras que represen
tam diversas fases da história da 
arte brasileira, desde ó início do 
século XIX até a atualidade. Entre 
os artistas que fazem parte do do
cumento estão Pedro Weingãrtner, 
Pedro Alexandrino, Oscar Pereira 
da Silva, Henrique Bernardelli e 
Arthur Timótheo da Costa.

O livro será distribuído para bi
bliotecas, escolas e instituições 
culturais de todo o país e do ex
terior, e também será comerciali
zado por R$ 70 na Loja do 
Margs.
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internacionalização
Novas metas epa museus”. In-

rio Livro do Mar- instituição internacional, especial- a possibilidade de
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garantir visibilidade mtei na Guido, João Fahnon
deixar o íviar^, , cional aos museus brasileiros. ^ g ~ .............. teionps r
infra-estrutura quo mclui aiTip - ^ projeto Cultural Safra mde-

nio da Brasil Telecom e Lojas Ren- 
ner. No valor de R$ 150 mil, o inves
timento inclui nomes como Caringi,

e Uotu-
Entusiasmado, Coutinho acrescen
tou- “Daqui há um ano, quando eu 
deixar o Margs. deixo-o com uma pa 5 Com tais aquisições, o Margs
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Obra de Regina Katz está no acervo I
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música da Camerata 
Classe A foi o fundo 

da ocasião em que Josef 
Safra e Carlos Alberto 
Vieira, juntamente com 
outros nomes do grupo 
Safra, brindaram ao lan
çamento do livro Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul - Ado Malagoli, da sé-
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Luiz Borges
josé Salimen Jr. e

fitrião Moise Safra comOan

Margs
. „sAsí£r

bando a cena, o curJdor,f. ,meníe. Também anfitrião 
ainda não anunciado’ Fábio Countinho, que na
'atento, o diretor ^ Brasília onde Unha 
manha seguwíe ga Cultura,
audiência no ministério

Uma

Malagoli,

u de Arte do RS
ite cultural do MuseAlencar na noVieira e Vera

Ia de elegantes CarmenAdup



Jornal: ã^*=r.....................................
Data: QSL....../. O. A-....... /-átó&d
Página: o
Assunto:

Na prateleira
um misto de empolgação e «gilho Centó-

Fvro do Margs, palmado pelo B^coSafr autoridades £ quem 

nas de convidados, prestigiaram a entrada do

♦♦♦

A segurança estava
na. As atenções eram para a c P ^ Ajbeno Vieira (foto acima). 
Alegre: Moise Saíra e o PresKÍf ’ mistério, mas ele acabou

A vinda do "ta «S e“S administram com a fa-

SSÍ 5»S £S UB 70 MM- *. «»» *..«y
encantado com o Margs. Simpático de mvelou ^

si0"serapre é prec,so

mais.
♦ ♦♦

Myrian e Danielar^^hter6 Paulo BrosTard Sco Stockinger e

Liba Knijnik, que em março abnu a“£“» do ano, também 
dela e do marido numa das “ mais unp ^ ^ ^ , B or.
;râ>«or&ar-m raridades em livros de arte.

da 4» Bienal de A^s ™ do Mercosul. ^ dele se
S°n“ ”on Aguilar antecipou que é favorável as mos-
tras paralelas à bienal.

- Os mestres são necessáriosios. São eles que orientam o público.



Museu de Artes do Rio Grande do Sul (MARGS)
é o 20° volume da série Museus Brasileiros publicada pelo Projeto Cultural Safra, com apoio 
da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com 320 páginas e fotos coloridas, essa edição ^ 
apresenta a história e 165 obras daquele importante museu de arte gaúcho. O MARGS, \ 
que foi fundado em 1854, tem cerca de três mil peças representativas da arte brasileira \ 
e, em especial, das artes visuais do Rio Grande do Sul. Entre esculturas, instalações, gravu- \ 
ras, aquarelas e telas, estão paisagens e cenas do cotidiano de imigrantes, reproduzidas por \ 
Pedro Weingartner, José Lutzenberger e Arthur Timótheo da Costa, além de obras de Di * 
Cavalcanti, Lasar Segall, Iberê Camargo e Burle Marx. A tiragem, com 12 mil exemplares, será 
distribuída gratuitamente no país e no exterior.
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