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Na próxima semana, 0 Margs recebe uma das mais importantes 
coleções de arte brasileira: a coleção Gilberto Chateaubnand sob a 
quarda do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. São 50 peças 
assinadas pelos principais pintores brasileiros do século XX, entre as 
quais O Violoncelista (1944), de

Djanira,
e láeCá, de Hélio Oiticica. A mostra inaugura terça-feira as 19h 
quando Gilberto Chateaubriand doará duas peças do carioca Waltercio
Caldas ao acervo do Margs.
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0 modernismo na p
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul recebe no próximo dia 29 uma parte p 

de Gilberto Chateaubriand. São obras de 34 artistas, como Tarsila, Portinari, ji

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malago- 
li recebe na próxima sema
na, a partir do dia 29, mais 
um pedaço precioso do Rio 
de Janeiro: 49 pinturas do 
acervo de Gilberto Chateau
briand, o maior colecionador 
de arte do país. São quadros 
que desde 1993 encontram- 

se sob a guarda do Museu de Arte Moderna 
do Rio (MAM-RJ) e que pela primeira vez 
serão expostos fora do centro do país.

A exposição O Modernismo na Pintura 
Brasileira vai tomar as pinacotecas do primei
ro andar do Margs com obras de mestres co
mo Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Ca
valcanti, Cândido Portinari, Lasar Segall, Al
fredo Volpi, Cícero Dias, Iberê Camargo,
Carlos Scliar, Glauco Rodrigues, Manabu 
Mabe, Tomie Ohtake, Hélio Oiticica e vários 
outros, cujo trabalho está compreendido no 
período de 1912 até o final dos anos 60. Gil
berto Chateaubriand, filho do magnata da im
prensa Assis Chateaubriand, chega a Porto 
Alegre na terça e está bem feliz com o convi
te que recebeu do diretor do Margs, Fábio 
Coutinho, para expor seu valioso acervo:
- Achei a idéia maravilhosa. O princípio da 

coleção é tomar conhecida a obra desses ar
tistas, e o Margs está me ajudando a cumprir 
essa desiderata - disse ele na última quarta- 
feira, por telefone, de seu sítio no Rio.

Chateaubriand coleciona obras de arte 
desde 1953 e já reuniu mais de 4 mil peças.
Parte do que será mostrado agora no sul do
país da pintura modernista e outras obras de este é “Objetos em Tensão I*, de 1967 
seu acervo viajaram no ano passado para
Buenos Aires e lá receberam o prêmio de - Essa exposição conta os grandes fúnda- 
melhor exposição estrangeira de 1999, con- mentos da pintura no Brasil quando ela se 
cedido pela Associação Argentina de Críti- descolou do academicismo, num gesto de in- 
cos de Arte. No Margs, a exposição de 49 dependência. É a pintura brasileira libertária 
quadros sucede imediatamente à da arte aca- por excelência - define o colecionador, 
dêmica De Frans Post a Eliseu Visconti, Dos 34 artistas representados, apenas três 
óleos que pertencem ao Museu Nacional de comparecem com três telas: Anita Malfatti (A 
Belas Artes, também do Rio. Floresta e O Jardim, ambos de 1912, e A Ja

ponesa, de 1924), o gaúcho
C^s Sdiar (Aut°-Retra- Lasar Segall na
to, de 1940, Natureza Mor- mostra na arte’ nenhuma falhou
ta, de 1947, e Meu Quarto, “Autn-Rptratn” tanto quanto a da pintura,
de 1948) e o baiano José ^ ^ - E a pintura brasileira,
Pancetti {Auto-Retrato, de tanto a moderna (em que
1940, Campos do Jordão, pese a sua timidez inicial)
de 1943, e Auto-Vida, de quanto a contemporânea
1945). Os demais têm (em que pesem os percalços em sua trajetó-
duas, como Iberê Camargo ria) acompanharam a mesma energia e a
e Antônio Bandeira, ou ser de melancolia ou profunda gozação. mesma vitalidade, a despeito dos vaticínios.
apenas uma, como Guig- Não por coincidência, foi em visita ao ate- (...) E mesmo agora, quando a pintura pare- 
nard, Cândido Portinari e liê de Pancetti que Chateaubriand emocio- ce novamente estar em minoria frente 
Tarsila do Amaral. Dessa, nou-se a tal ponto que decidiu virar colecio- meios alternativos, ainda assim lhe sobra
vem Vendedor de Frutas, nador. Com Scliar, ele conta, no final dos vigor: especialmente entre os pintores bra-
óleo sobre tela de 1925, anos 60, aprendeu o be-a-bá da arte brasileira, sileiros, que, por poucos que sejam, garan-
avaliado para seguro em Convívio mais intenso, o colecionador tam- tem a continuidade de um meio já diversas
US$ 1,3 milhão. Chateau- bém teve com Di Cavalcanti e Djanira. As vezes considerado defunto, 
briand define o quadro co- obras, na época de galerias escassas, eram ad- O Modernismo na Pintura Brasileira fica 
mo o seu “Giocondo”, pelo quiridas diretamente nas casas dos artistas, no Margs até 17 de outubro, com visitação 
olhar enigmático do mulato Nos anos 90, o acervo foi acrescido em cerca das lOh às 19h, de terça a domingo. A en-
de olhos claros, que pode de 400 obras, com ênfase em esculturas, foto- trada é franca.

0

grafias e maquetes. Chateaubriand diz que 
hoje em dia só compra trabalhos de artistas 
jovens e contemporâneos como os fotógrafos 
Vick Muniz e Rosângela Rennó, o escultor 
Marcelo Silveira e o pintor Eudes Motta. Dos 
gaúchos talentosos, ele cita Lia Menna Barre
to, Félix Bressan e Karin Lambrecht.

O curador da Coleção Gilberto Chateau
briand, Reynaldo Roels Jr., 
destaca em texto do catálo-

Única pintura de §° dessa exposição que, de 
todas as mortes anunciadas

aos

“Harpa/sofá”, de 1942, da artista Maria Helena Vieira da Silva
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ES “Luares sobre a cidade negra”, 
óleo sobre tela de 

Antônio Bandeira, de 1954pintura
irte preciosa do acervo 

lari, Iberê, Scliar e Goeldi
PRODUÇÕES/ZH “A Japonesa”, 

óleo sobre tela de 
Anita Malfatti, de 
1924, uma das 
obras mais antigas 
da exposição

r

Ao lado,
“Interior de ateliê”, 
de Aldo Bonadei, óleo 
sobre tela de 1942. 

i Abaixo,
“Convite à Greve”,
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Goeldi, obra de 1957fife-I m.

td diz que 
le artistas 
fotógrafos 
b escultor 
/lotta. Dos 
ma Barre-
t
Chateau- 
Roels Jr., 
do catálo- 
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í visitação 
ngo. A en- Gilberto Chateaubriand chama de “Giocondo”

pela interpretação múltipla
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ARTE
0 Museu do Rio Grande do 

Sul Ado Malagoli abre suas pi
nacotecas, terça, às 19h, para 
exibir 50 obras dos principais 
pintores brasileiros do século 
20, como um auto-retrato de 
Carlos Sdiar, pertencentes à cole- j 
ção Gilberto Chateaubriand.
O colecionador doará ao acervo j 
do museu dois livros-objeto do | 
carioca Waltércio Caldas, um dos | 
mais importantes nomes da arte 
contemporânea. A exposição fica l 
aberta até meados de outubro, 
de terças a domingos, das 10h 
às 19h, com entrada franca.
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A pintura brasileira no Margs
Salas Neqras reúnem obras da famosa coleção de Gilberto Chateaubriand
T Tma parte de uma das mais im- Goeldi, Lasar SegaJl, Iberê Camargo, la o projeto Mstórico do modernismo 
U Dortantes coleções de arte brasi- Hélio Oiticica e Antônio Dias, entre como construtor da imagem do Bra- 
leira^está desde hoie em Porto Ale- outros nomes consagrados. sil na primeira metade do século, a
gre. É a primeira vez que 50 obras Visto em conjunto, o acervo reve- abstraçao e
dos principais pintores do | da de 60i aiém da redescober-

ta do “prazer de pintar” pela 
chamada Geração 80.

Gilberto Chateaubriand 
iniciou em 1953 sua coleção 
que tem sido objeto de vários 
estudos. Cobrindo o período 
situado entre 1912 - com du
as telas da modernista pre
cursora Anita Malfatti - até as 
experiências artísticas con
temporâneas, as obras no 
Margs permitem ao especta
dor uma visão completa, do 
ponto de vista histórico e con
ceituai, do desenvolvimento 
das artes plásticas no Brasil.

A exposição fica nas Pina
cotecas do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Mala- 
goli (Praça da Alfândega, s/ n9) 
até meados de outubro, de 
terças a domingos, das lOh às 
19h, com entrada franca. A 
abertura do evento está pre-

Vendedor de Frutas’, de Tarsila do Amaral, no Margs vista para hoje, às 19h.

Brasil no século XX, perten
centes à coleção Gilberto Cha
teaubriand, chegam à Capital.

Os trabalhos estão sob a 
guarda do Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro e du
as das obras trazidas serão 
doadas pelo colecionador ao 
Margs. Elas são assinadas pe
lo artista carioca Waltércio 
Caldas, representante da arte 
contemporânea nacional.

A coleção de Chateu- 
briand, em seu total, é reco
nhecida intemacionalmente 
como uma das maiores e mais 
representativas da arte brasi
leira deste século e reúne cer
ca de 4,5 mil obras.

Sob a curadoria de Reynal- 
do Roels Jr., a mostra intitula
da “Pintura Brasileira no Sé
culo XX” reúne obras de Anita 
Malfatti, Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti, Portinari, Vicente 
Rego Monteiro, Cícero Dias,
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Brasil verde, amarelo, vermelho, roxo...
De hoje a 17 de outubro, Margs expõe “O Modernismo na Pintura Brasileira” em 49 obras, com entrada franca
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli 
exibe a partir de hoje um im
portante painel das artes plás
ticas do Brasil no século 20.

O Modernismo na Pintura 
Brasileira reúne 49 obras de 
34 artistas, entre eles mestres 
como Portinari, Di Cavalcan
ti, Tarsila do Amaral, Iberê 
Camargo e Carlos Scliar.

O acervo pertence ao colecio
nador Gilberto Chateaubriand e 
pela primeira vez deixa o Mu
seu de Arte Moderna do Rio pa
ra viajar, neste grande formato, 
até uma capital brasileira. São 
telas que compreendem o perío
do de 1912 até o final dos anos 
60. Dos anos 10 a 20, as pintu
ras são de Anita Malfatti, Vi
cente do Rego Monteiro e Tarsi
la do Amaral. Desta artista, vem 
Vendedor de Frutas, um óleo 
sobre tela de 1925, avaliado pa
ra seguro em US$ 1,3 milhão.
- Este é o meu Giocondo - 

define Chateaubriand, lembran
do as semelhanças do sorriso in
decifrável do mulato de olhos 
claros de Tarsila com o da Mo
na Lisa de Leonardo DaVinci, 
guardada no Museu do Louvre.

A coleção tem curadoria de 
Reynaldo Roels Jr. Referindo-se 
às obras da primeira metade do 
século, Roels comenta a timidez 
das manobras dos modernistas 
brasileiros, “satisfeitos em ado
tar os cânones do pós-cubismo 
europeu”, faz ressalvas aos de
clínios de Tarsila e Anita com a 
passagem do tempo e conclui: 
“E inegável que as duas foram 
grandes pintoras”.

Dos anos 30 e 50 vem a 
maior parte das telas: Antônio 
Bandeira, Aldo Bonadei, Cícero 
Dias, Djanira, Goeldi, Hélio Oi- 
ticica, José Pancetti, Cândido 
Portinari, Scliar e Lasar Segai, 
entre outros. Os últimos anos do 
movimento compreendido pela 
exposição têm Iberê Camargo, 
Di Cavalcanti, Guignard , Ma- 
nabu Mabe, Tomie Ohtake, 
Glauco Rodrigues e Volpi. Filho 
do magnata da imprensa Assis 
Chateaubriand, Gilberto é cole
cionador de arte deste 1953 e já 
reuniu cerca de 4.500 peças. 
Hoje ele vai doar duas obras de 
Waltércio Caldas para o Maigs.

Filho de Chatô é 

“sr.” colecionador
EDUARDO VERAS

Gilberto Chateaubriand não 
é apenas o maior colecionador 
de arte do Brasil. Ele é o sr. 
colecionador. O filho de Cha
tô não foi apenas comprando 
o que achava bonito ou o que 
lhe parecia um investimento 
seguro. A coleção que o filho 
de Assis Chateaubriand mon
tou - com mais de 4 mil obras 
- equivale a uma história da 
arte brasileira. E uma história 
caprichada. É possível rees
crever a trajetória da arte mo
derna no país apenas pondo o 
olho nessa coleção.

Tudo que houve de impor
tante ao longo do século 20 na 
arte brasileira, Gilberto com
prou. O leitor pode experi
mentar. Faça uma lista dos 
maiores nomes da pintura na
cional de 1900 para cá: Tarsi
la, Anita, Portinari, Di, Segall, 
Volpi, Iberê... Todos eles - 
sem uma miserável exceção - 
estão representados na cole
ção do diplomata carioca. E 
nunca com obras menores. O 
Volpi que se vê a partir de ho
je no Maigs é da mais festeja
da fase do pintor ítalo-brasilei- 
ro. Os Iberês que vêm a Porto 
Alegre fariam bonito em qual
quer retrospectiva do melhor 
do artista gaúcho.

Essa coleção é reconhecida 
internacionalmente e confere 
amplo prestígio ao filho do 
“rei do Brasil”. Não se imagi
ne o sr. colecionador como 
um bonachão que compra arte 
obcecadamente. Diplomata 
aposentado, depois de ter ser
vido na França, na Inglaterra, 
na índia, Gilberto Chateau
briand figura hoje entre os 
maiores especialistas do país 
em artes plásticas. Faz parte 
do conselho de curadores da 
Fundação Cartier, em Paris, e 
do Museu de Arte Moderna 
de Nova York, o reputado Mo- 
MA. Ali, ele é chamado para 
dar opiniões na hora de se 
comprar ou expor obras de la
tino-americanos.

"Vendedor de Frutas”, de Tarsila do Amaral, uma das prediletas do colecionador Gilberto Chateaubriand

O QUE: abertura da exposição O Modernismo na Pintura Brasileira,
49 obras do acervo de Gilberto Chateaubriand 
QUANDO: hoje, às 19h; fica até 17 de outubro, com visitação de terça a 
domingo, das lOh às 19h. Escolas podem agendar visitas guiadas 
Núcleo de Extensão do Margs, fone (51) 227-2311 
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, s/n°)
QUANTO: entrada franca. O catálogo (capa ao lado) custa RS 20

com

com o
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Modernismo colore o Margs
O Modernismo na Pintura Brasileira é 

a mostra que abre hoje, às 19h, nas pina
cotecas do Museu de Arte Ado Malagoli. 
Com curadoria de Reynaldo Roels Jr, a ex
posição reúne 50 peças dos principais pin
tores brasileiros do século XX, pertencen
tes à coleção Gilberto Chateubriand. O co
lecionador estará presente no vernissage, 
ocasião em que doará ao acervo do Margs 
duas obras do artista carioca Waltércio 
Caldas, um dos nomes mais importantes 
da arte brasileira contemporânea.

Anita Malfatti e Tarsila do Amaral - duas 
pioneiras diretamente envolvidas no Mo
vimento Modernista Brasileiro - estão en
tre as selecionadas pela curadoria. A pri
meira, massacrada pela crítica ferina de 
Monteiro Lobato nos anos 20 devido ao ca
ráter arrojado de sua pintura, hoje chega a 
parecer clássica. E Tarsila foi quem inspi
rou, com seu famoso quadro Abaporu, um 
dos principais manifestos do Movimento 
Modernista, de autoria de Oswald de An
drade. Mas não será o Abaporu que estará

exposto no Margs e sim o Vendedor de Fru
tas, um óleo datado de 1925. De Malfatti, 
serão mostradas três peças: O Jardim 
(1912), A Floresta (1912) e A Japonesa 
(1924).

Outros nomes selecionados são Di Ca
valcanti, Portinari, Vicente Rego Montei
ro, Cícero Dias, Goeldi, Lasar Segall, Car
los Scliar, Iberê Camargo, Hélio Oiticica, 
Alfredo Volpi, Ione Saldanha e Antônio 
Dias, entre outros. Como conjunto, a expo
sição revela o projeto histórico do moder
nismo como construtor da imagem do Bra
sil na primeira metade do século, a abstra
ção e o concretismo dos anos 50, a nova fi
guração da década de 60, além da redesco- 
berta do prazer de pintar pela geração 80.

O Modernismo na Pintura Brasileira dispõe de 
museografia especial e catálogo de quase 100 
páginas, que poderá ser adquirido no local. A 

visitação será de terças a domingos das 10 às 
19h, até 17 de outubro. Entrada franca, na Praça 

da Alfândega s/n9. Telefone 227 2311

c

í
l

O pioneirismo de Anita Malfatti em tela de 1924

-Ví

Cândido 
Portinari 
pintou

~ fq- Espantalhos 
~ em 1940

Coleção Chateaubriand
■ Reconhecida internacionalmente como uma das maiores e mais representativas da arte brasileira do século 

XX, a Coleção Gilberto Chateaubriand reúne cerca de 4.500 obras, criadas a partir de 1912 até as experiênci- 
as artísticas contemporâneas. O conjunto proporciona ao espectador o panorama histórico e conceituai do 
desenvolvimento das Artes Plásticas no Brasil, e já foi objeto de vários estudos, entre eles uma densa reflexão 

m de Roberto Pontual.
“ A Coleção Gilberto Chateaubriand teve início em 1953, e desde 1993 está sob a guarda do Museu de Arte 
" Moderna do Rio de Janeiro, em regime de comodato. Criado em 1948, o MAM/RJ possui um acervo interna- 
m cional de artes plásticas e fotografias, uma cinemateca que preserva a trajetória do cinema brasileiro, além 

das coleções da família Clark (com obras deixadas por Lygia Clark), e de Gilberto Chateaubriand.
Esta exposição dá continuidade à agenda/2000 do Margs, que incluiu a de clássicos da pintura brasileira, 
intitulada De Frans Post a Eliseu Visconti (do Acervo Museu Nacional de Belas Artes), recentemente mostra- 

& da. A sequência, com a coleção Chateaubriand, é coerente e benvinda, por oferecer aos gaúchos um panora- 
m ma geral da pintura brasileira. Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral: a brasilidade
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Arte Brasil
Gilberto Chateaubriand ocupou uma das mesas do 
Bistro do Margs para jantar na terça-feira, logo 

depois do vernissage da mostra O Modernismo na 
rintura Brasileira, que reúne 49 quadros deste que é 
considerado o maior colecionador de arte do Brasil 

O diretor do Margs, Fábio Countinho, brindava’ 
também com Heitor Reis, do Museu de Artes da 

Bahia, e Regina Britto, diretora do MAM do Rio de 
Janeiro, que vieram especialmente para prestigiar a 

importante exposição.

hís
'■■íteâfeíffcaiÜS

I

“Você falou sublimlnarmente em 

divisão de terra, mas ainda 

não em divisão de coleção”
GILBERTO CHATEAUBRIAND

colecionador, arrematando com bom humor o discurso que 
Uüz Marques, secretário-adjurtío de Estado da Cultura, 

fez durante o brinde no jantar que marcou a abertura da exposição 
Pintura Brasileira no Século 20, terça-feira à noite, no Margs
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Olhar na arte (1)
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli teve um concorrido coquetel de abertura 
da mostra da coleção de Gilberto Chateaubriand, 
que recebeu merecidos cumprimentos pelo 
vo. O gravador Fuhro, o casal Carlos Mancuso, 
Liana Marcantonio, Michele Finger, que está de 
partida para Barcelona, onde vai fazer mestrado, 
foram os primeiros a conferir as telas.

acer-

Olhar na arte (2)
A visita ao Margs é imperdível, e quem for lá terá 

oportunidade de ver também as Salas Negras, onde 
estão expondo Lorena Geisel e Michele Finger. As 
duas salas proporcionam uma visão do movimento 
atual da arte. Lorena apresenta um armário com 
tromp Voeil de fotografias, e Michele exercita sua 
criatividade nos diversos objetos expostos.

FOTOS ALEX RAMIRES, ESPECIAl/ZH

Liana Marcantonio confere a tela ‘Vendedor de Frutas", de Tarsila do Amaral, no Margs
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Modernismo se 

despede do Margs

A exposição O Modernismo 
na Pintura Brasileira, que reú
ne obras dos principais artistas 
brasileiros do século 20 per
tencentes à coleção de Gilberto 
Chateaubriand e vindas do 
Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, encerra sua 
temporada hoje no Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°). De
pois de receber, em média, 4 
mil visitantes por semana, a 
mostra termina com a palestra 
gratuita O Modernismo na 
Pintura e na Literatura Brasi
leira, que José Luiz do Amaral 
fará a partir das 17h. A justifi
cativa para tantos visitantes são 
os trabalhos com característi
cas e sinais de um século de 
profundas transformações, re
gistradas nas pinceladas de ar
tistas como Tarsila do Amaral 
ou Portinari (na foto, a obra 
Espantalhos). As obras podem 
ser vistas das lOh às 19h.


