
Ij.

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

'Pgr jcb Ace<vo
cio LtWrof cb

c

EVENTO: íõ*90S'C£D perr^cuntrOk 

t do i

CURADORIA: Sc^úpe- do vAa&cw

do Ace'i/o 4o H-M.sec^ 
kfc/ro

LOCÁL: Gaieriqí) jocxa FoVv’<br\ e Xbe^e oa^^go

Ml03\ 3°°° , jar\ 43K.\
VERNISSAGE: i

PERÍODO: 40 / 03l <2ooo

ARTISTAS PARTICIPANTES:

pivec^o^
Tbfôi\o~ cio 

portofw!

eMfe 6-les Ve^ro uJeifQan+
Aíao^oA j y)' C^/ai ota-V ^ G*o\<y>ardL e.

n-cT
) 1

I:

NÚMERO DE VISITANTES:

OBSERVAÇÕES:



Daía:...Á.±./...G.3..... ■'.J.P.oo
ri&* ■

AcxAuv çkftMoa^ ^Asstroí0: J&Ui.

:' jm i: " j§

Visibilidade para o acervo histórico

Um olhar sobre 

a vanguarda
O Livro do

Margs
Com versões em 
português, espanhol 
e inglês, será lança
do na mesma opor
tunidade o livro de 
referência do Mar
gs, abordando his
tórico e perfil da 
instituição, pelo 
olhar do crítico 
Armindo Trevisan. 
Imagens das princi
pais obras do acer
vo, colhidas por F. 
Zago, ilustram os 
textos. O livro serve 
de apoio às exposi
ções que hoje inau
guram c estará à 
venda na Loja do 
Margs.

Paralelamente, serão inauguradas 
duas mostras de acervo da arte gaúcha 
nos últimos 40 anos, nas galerias Wein- 
gartner, Ângelo Guido e Oscar Boeira. 
oão exposições de longa duração, que con
templam outras abordagens sobre as de
mais peças do Margs. A curadoria é de 
Ana Carvalho e Marilene Pieta, profes
soras do Instituto de Arte da UFRGS e 
integrantes do Conselho Consultivo do 
museu.

Marilene Pieta organizou um percurso 
sobre a linguagem pictórica da produção 
dos anos 60 e sobre as poéticas visuais 
da década de 70, que tentaram romper 
com as categorias tradicionais. Ana Car
valho selecionou obras representativas da 
produção recente, que envolvem e estimu
lam questões da vanguarda. Maria Lucia 
Cattani, Regina Olhweiler, Gaudêncio Fi- 
délis, Alfredo Nicolaiewsky, Mario Rõh- 
nelt e Romanita Disconzi estão entre os 
expositores.

Oscar Boeira integra a coleção Ado Malagoli

Uma coleção histórica de pintu- Conselho Consultivo do museu 
ras pertencentes ao Margs será Um dos critérios de escolha é o 
mostrada em exposição permanen- dos artistas terem ganho notorie- 
te nas galerias Joao Fahnon e Ibe- dade até os anos 50. Entre eles 
i e Camargo, a partir das 19h de Pedro Weingãrtner, Tarsila do 
hoje. Sao cerca de 80 obras de ar- Amaral, Di Cavalcanti, Guignard 
tistas decisivos na história da arte e Portinari. Essa exposição perma- 
brasileira e gaúcha, pmçadas do nente é o ponto de partida para um 
acervo permanente do Museu Ado projeto museológico que abrange 
Malagoli. Alguns nomes internaci- material pedagógico, visitas guia- 
onais integram a coletiva. A sele- das e outras atividades, dentro da 
Ça° das obras entre as duas mil estratégia geral de dar visibilida- 
peças catalogadas, é de autoria do de definitiva à coleção histórica. «I
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CULTURA/Livro do Margs ressalta a importância das obras que fazem parte do

Museu em muitas páginas
acervo

FOTOS DIVULGAÇÃO/GZMRSAs mais representativas obras 
guardadas no acervo do mais im
portante museu de arte do Sul do 
País ganham agora um novo forma
to. O Margs está lançando um livro 
de 160 páginas que traz reprodu
ções em cores de 107 trabalhos, 
além de texto histórico e o perfil do 
museu, fundado em 1954. Também
em versões inglês e espanhol, com 
tiragem de 3 mil exemplares, a pu
blicação foi viabilizada com um 
çamento de R$ 75 mil, sendo que 
R$ 50 mil foram captados pela As
sociação de Amigos do Margs, atra
vés da Lei de Incentivo à Cultura, e 
o restante custeado pela Secretaria 
de Estado da Cultura. A empresa 
que patrocinou o projeto é gaúcha, a 
Perto S.A, de automação industrial.

O cenário cultural da capital Nu Feminino, obra de Ado Malagoli de 1942
gaúcha em 1954, quando o museu 
foi inaugurado na Praça da Alfânde-

or-

Menino do Papagaio, óleo de Cândido Portinari

ros. “Estamos rece- duzindo outras obras do acervo.
bendo inúmeros elo- O historiador Armindo Trevisan, 
gios, tanto pela qua- que sempre acompanhou a trajetória 
•idade quanto pela do museu, escreve, no texto de apre- 

Importantes obras de artistas iniciativa do projeto”, diz o diretor sentação, que “o Margs tem sido a
ga, é remontado através de textos da consagrados, como a do primeiro do Margs, Fábio Coutinho, acredi- porta áurea de entrada da arte do
jornalista Cida Golin e das coorde- diretor do museu (e que dá o nome tando que, com a publicação, “che- Rio Grande do Sul
nadoras do projeto Naira Vasconcel- ao Margs), Ado Malagoli (Gato
los e Vera Regina Luz Grecco.

Para Naira Vasconcellos, esta é

e se prepara,
garemos mais facilmente às outras com lucidez e ousadia, para 

Preto, 1954, e Nu Feminino, 1942), capitais, favorecendo intercâmbios porta de acesso a todas as manifes- 
f .. . unem-se às de Emiliano di Cavai- culturais”. O objetivo da atual admi- tações significativas, quer da arte do

a forma digna de apresentar o canti (Composição, 1941) e Cândi- nistração é mostrar que o acervo do passado, quer da arte do presente”.
0 patrimônio do Margs. do Portinari (Menino do Papagaio, Margs é, inegavelmente, um dos

"Todo museu possui seu livro, era 1954). Aparecem também os gaú- mais importantes do País”. No mu-
inconcebível não termos o nosso”, chos Carlos Scliar (Cavalete com seu, estão guardadas mais de duas
Naira diz que o livro não é apenas Arreios e Banquinho, 1976), Ange- mil obras, abrangendo quase todas
um catálogo geral das obras do lo Guido Gnocchi (Paisagem, sem as manifestações artísticas,
acervo e que contém somente obras data) e Alberto Guignard (Balões, Além de ressaltar obras perten-
datadas aproximadamente na déca- 1959). Podem ser apreciadas, da centes ao museu, o livro traz infor-
da de 50. A razão para isto, segundo mesma forma, esculturas de Fran-
Naira, é a eventual coincidência que cisco Stockinger e Vasco Prado. To-

ser a

acervo e

* Livro do Margs

À venda na Loja do Margs 
Praça da Alfândega, s/ne, 
228-8533 
R$ 40 (brochura) e 
R$ 50 (capa dura)

mações sobre a estrutura da institui
ção, os serviços e a atuação da Asso- 

possa acontecer caso o Museu de dos ganharam reproduções em pá- ciação de Amigos do Margs. Além
Arte Moderna (MAM), de Porto ginas inteiras, comprovando o talen- das 107 obras selecionadas o leitor
Alegre, lance um livro similar. to do designer gráfico Alex Medei- pode conferir pequenas fotos repro-
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venda m loja do MARGS, pelo valor de 
DU>II() (capa dura) e R$40,00 

(brochura).
O custo total da produção do livro 

do MARGS foi de R$ 75 mil. O projeto 
foi viabilizado através de recursos da 
Secretaria de Cultura do Estado e da 
Associação de Amigos do MARGS, 
captou recursos através da Lei de 
Incentivo do Ministério da Cultura. O 
projeto também contou

que

com o apoio de 
empresaum patrocinador, a Perto S.A., 

de automação de Gravataí.
A outra novidade fica por conta da 

acervo do 
antes

exposição permanente do
MARGS. São 80 obras, que 
ficavam nos cofres do museu, e agora 
podem ser contempladas durante todo o 
ano pelos visitantes. Muitas das pinturas 
la expostas também podem ser vistas nas 
páginas do livro do MARGS. “Para

seja divulgado, é preciso que 
seja visto, que fique disponibilizado”, 
lembra Naira.

MARGS que
um acervo

Foram escolhidas obras de artistas 
nacionais_. O maior museu do

Rio Grande do Sul lança seu livro e a 

exposição permanente do seu acervo

e estrangeiros, produzidas até a
década de 50. Entre os artistas

para a mostra, estão 
Cândido Portinai, Di Cavalcanti, Iberè 
Camargo, entre vários outros 
conhecidos.

selecionados

O Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli traz duas grandes 
novidades para o ano 2000. Além de suas 
exposições itinerantes, o 
exposição permanente do 
livro do MARGS.

saiu com três mil cópias. Em 
páginas, estão

suas 160
representadas 108 obras do 

acervo. O livro tem formato 22 
e pode ser encontrado 
brochura.

Fazendo parte ainda da 
permanente, um projeto museológico foi 
implantado. O objetivo é alcançar os 
estudantes de

exposição

x 29 cm 
com capa dura ou

museu lança a 
seu acervo e o

escolas públicas e privadas, 
através de visitas guiadas. Os professores 
também são

Naira salientaCompletando seus 46 anos, o 
MARGS ganha o primeiro livro que 
conta a sua trajetória. Naira 
Vasconcellos, diretora adjunta do 
MARGS

que o livro é uma
forma de divulgação. “Em 
até ao museu

contemplados com materialmarço, vieram
didático e seminário.íepresentantes da prefeitura 

de Florença, Itália. Eles levara 
exemplar do livro . 
divulgarem por lá a

Por essas novidades, o ano 2000m um 
que servirá para 

arte que pode ser
e coordenadora do projeto do 

que todos os grandes
promete ser um marco na história do 
MARGS. Alivro, lembra

expectativa é de uma efetivavista aqui”.museus do mundo divulgação e conseqüentepossuem um livro, e 
que esta era uma das sugestões dos 
visitantes do museu.

Metade da tiragem foi destinada 
para instituições culturais.
Todos

aumento de 
público. Fábio Coutinho, 

diretor do MARGS,os municípios do 
Estado receberam

Desde 1997, técnicos do Núcleo de 
Documentação do Mus 
implantando

estima que o 
número de 

visitantes ao 
a maior museu 

do Rio Grande 
|| do Sul chegue a 
fii- 160 mil 
" ano 
' Contatos:

(51) 227.2311

eu vem exemplar para suas 
bibliotecas. E 
também todos os 
museus de arte do 
Brasil ficaram 
um livro. O

o projeto de produção do 
livro. Uma seleção de obras do 
foi o acervo

ponto de partida para a redação de 
para convidar críticos 

participar do projeto.
O luxuoso volume chegou em duas 

versões: português/espanhol e 
português/inglês. Esta primeira edição

10 Viva no Sul

textos e para com

esserestante dos livros 
está disponível s

para

Menino do papagaio - Cândido Portinari
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♦ Especial - Margs/Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Armindo Trevisan, Fábio Colin, Naira Vasconcellos, Vera Grecco
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H a cerimônia de 
J -il entrega do 

Prêmio Açoria- 
nos de Literatu
ra, terça à noite 

Teatro Elis 
Regina, na Usina 
do Gasômetro, 
terminou em rap. 
A garotada da 
oficina de hip 
hop, promovida 
pelo projeto de 
descentralização 
da Secretaria 
Municipal da 
Cultura, chamou

momento de Michael tocksonopre ^ mumcipal de Cultura, Margarete Mo-
"oÍe^Smuntcipal de Obras. Guilherme Barbosa (foto acima). Foi algo 

linha Os Paralelos do Ritmo, tipo “dois pra la, dois pra ca .

no

seu

na
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“A Cocanha” é o livro do ano
Romance de José Clemente Pozenatofoi o grande vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura

Sé°c,rrp^r"Comnha■ í j°- *** e *se Clemente Pozenato, que narra a chega- Mello e o editor Geraldo Huff 
da dos imigrantes itahanos ao Estado, foi O processo de seleção do Açorianos se 
o grande vencedor da oitava edição do realizou em duas etapas. Na primeira, foram 
Prêmio Açorianos de Literatura como me- escolhidos os três finalistas de cada categoria 
lhor narrativa longa. por pequenos júris de três integrantes cada.

A Noite do Livro teve a entrega dos tro- DePois> o grande júri, composto por 30 pes- 
féus, criados pelo artista plástico Xico soas’elegeu 0 melhor em cada segmento. 
Stockinger, no Teatro Elis Regina, na Usi- D Entre os prin5ipaÍs ganhadores, além de 
na do Gasômetro, na noite de terça-feira. ^enat0-que não pôde comparecer, estavam 

PrAm , c . . . rabncio Carpinejar, com a melhor poesia por
romovido pela Secretana Municipal de Um Temo de Pássaros ao Sul, O Porão Mis- 

Cultura e pela prefeitura de Porto Alegre, o terioso, de Cláudio Levitan, na categoria in- 
Açonanos contemplou 26 escntores, artistas fantil, e Alê, Marcelo, Jú & Eu, de Jane Tuti- 
graíicos, publicações, programas de rádio e kian, como Açorianos de melhor livro infan- 
TY livrarias e editoras de Porto Alegre. O to-juvenil. Duas categorias tiveram empate- 
cronista Liberato Vieira da Cunha, de Zero Liberato Vieira da Cunha, com A Compa- 
Hora, e o colunista de ZH e apresentador da nhia da Solidão, e Alcy Cheuiche, autor de 
Radio Gaúcha Ruy Carlos Ostermann foram Na Garupa de Chronos, receberam o Aço- 
dois dos vencedores. O tema do evento foi a rianos de Crônicas, com 15 votos cada um. 
Inclusão Social Através cte Leitura, e, nos m- Cíntia Moscovich (Anotações Durante o 
tervalos da premiaçao, foram apresentadas Incêndio), Aldyr Garcia Schlee (Contos de 
leituras dramáticas, encenações e uma apre- Verdades), e Sérgio Faraco {Rondas de Es- 
sentaçao de hip hop, todos projetos ligados cámio e Loucura) tiveram 10 votos cada um

n A , e dividiram 0 Prêm10 melhor conto. O
U leatro Ehs Regina foi decorado como a prêmio especial foi para o livro Mares - Mu-

piaça central de uma cidade, com ruas, ca- seu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Mala- 
sas, bancos, postes de iluminação, orelhão e goli, o primeiro a registrar a história do 
guarda de transito. A apresentação dos con- seu em seus 50 anos de atividades, elaborado 
templados teve a participação de vencedores por Armindo Trevisan, Cida Golin, Fábio 
do Açorianos em anos anteriores, como os Golin, Naira Vasconcellos e Vera Grecco. 

—

OS VENCEDORES
♦ Narrativa Longa: A Cocanha, de José 
Clemente Pozenato (Mercado Aberto)

♦ Autor Revelação em Narrativa Longa:
Nando Dibe por Barão de Perto Alegre (IEL)

♦ Poesia: Um Terno de Pássaros ao Sul, de 
Fabrício Carpinejar (Escrituras)

♦ Autor Revelação em Poesia: Beatriz 
Viégas Faria por Pampa Pernambucano 
(Uniprom)

♦ Contos: Anotações Durante o Incêndio, 
de Cíntia Moscovich (L&PM), Contos de 
Verdades, de Aldyr Garcia Schlee (Mercado 
Aberto), e Rondas de Escárnio e Loucura, 
de Sérgio Faraco (L&PM)

♦ Autor Revelação em Contos: Fernan
do Mantelli por Feliz Fim do Mundo (Mer
cado Aberto)

♦ Crônicas: A Companhia da Solidão, de Li
berato Vieira da Cunha (L&PM), e Na Garupa 
de Chronos, de Alcy Cheuiche (Uniprom)

♦ Infantil: O Porão Misterioso, de Cláudio 
Levitan (L&PM)

ou o prêmio de melhor poesia ♦ Infanto-juvenil: Alê, Marcelo, Jú & Eu,
de Jane Tutikian (WS)

♦ Especial: Margs - Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagolir de Armindo Tre
visan, Cida Golin, Fábio Colin, Naira Vasconcel
los e Vera Regina Grecco (Tomo Editorial)

♦ Prêmio Especial do Júri: Variações so
bre o Enigma, de Clara Pechansky (Territó
rio das Artes)

♦ Ensaios de Literatura: A Literatura In
fantil Gaúcha, de Diana Maria Marchi (Edi
tora da Universidade)

♦ Ensaio de Humanidades: Édipo Tirano 
- A Tragédia do Saber, de Francisco 
Marshall (Editora da Universidade e UnB)

♦ Tradução: Histórias da Mitologia Chine
sa, de Janete Schamaltz e Márcia Schamaltz 
(Editora da Casa/Palmarinca)

♦ Ilustrador: Laura Castillhos por A Mu
lher Gigante (Projeto)

♦ Texto Dramático: Nesta Data Querida, 
de Vera Karam (IEL)

♦ Capista: Cristina Biazetto por Memória 
das Luzes (Kalligraphos)

♦ Projeto Gráfico: Flávio Mesquita por 
Deus É Pai (Laboratório de Escrita)

♦ Destaque do Ano para Livrarias: Li
vraria Bamboletras e Livraria Palmarinca

♦ Destaque do Ano para Editora: Edito
ra Projeto

■

♦ Destaque de Mídia em TV: Estação 
Cultura, da TVE

♦ Destaque de Mídia em Rádio: Gaúcha 
Entrevista, apresentação de Ruy Carlos Os
termann

♦ Destaque de Mídia Impressa: Caderno 
Panorama do Jornal do Comércio

tnu-

abrici


