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ACERVO DO MARGS ■C' •

A arte sai em viagemr
i ' >‘r •.rsftew'

o acesso às obras que fazem parte do seu acei-vo, em mostra itineranteMargs democratiza
l r.
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Obras de artistas fundamentais da A, 
arte brasileira serão mostradas, a par- m- 
tir de hoje, em várias cidades gaúchas.
Trata-se de mostra itinerante do Margs 
que, pela primeira vez em 45 anos de 
atividades, leva seu acervo ao interior 
do Estado. A mostra tem peças de Ibe- 
rê Camargo, Guignard, Portinari, Di 
Cavalcanti e Lasar Segall, muitas de
las adquiridas na gestão de Ado Mala- 
goli. fundador do Margs.

No Museu Municipal de Caxias do 
Sul (Visconde de Pelotas. 586) abre a 
mostra itinerante, às 20h, permanecen
do em cartaz até 31 do corrente. Com 
monitores especialmente treinados para 
orientar os visitantes, o projeto de iti- 
nerância integra a estratégia de descen- | 
tralização cultural da Secretaria Esta
dual da Cultura. A iniciativa merece 
aplausos.

A seleção de obras ficou a cargo dos 
técnicos do acervo do Museu de Arte 
do RS, que se posicionaram por 16 óle
os. Ado Malagoli está entre os escolhi
dos, junto com Ângelo Guido, Benito ■ 
Castaneda, Edgar Koetz. Edson Mot- 
ta, Henrique Cavalheiro, João Fahrion,
Joseph Bail, Oscar Pereira da Silva, j 
Pedro Weingãrtner e Bustamante Sá. j

O roteiro da mostra itinerante pros
segue no Museu Leopoldo Gottuzzo de 
Pelotas, seguindo depois para o Museu 
de Santa Maria e Museu de Artes Vi
suais Ruth Schneider de Passo Fundo.
Em Caxias do Sul, a visitação será de 
terças a domingos. Informações pelo 54
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Obras do 

Margs em 

Caxias
Um bom exemplo de utili

zação de espaço e material: de 
novembro de 1999 até janeiro 
de 2000, o acervo do Museu 
de Artes do Rio Grande do 
Sul (Margs) deverá sair de ce
na para a ocupação do mate
rial da II Bienal do Mercosul. 
Para que nesse período obras 
de grandes nomes como Cân
dido Portinari, Lasar Segall, 
Ado Malagoli e Benito Casta- 
neda não fiquem longe do ol
har do público, foi idealizada 
uma exposição itinerante. Ca
xias do Sul foi a cidade esco
lhida nara Sftr a nnmpira nara-
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- « J* ' ,|KPortinan e Aeronáutica~ -.- -i ■ i^sfems a -Mm ■ I IP
•n ■: ■ ■* Na agenda cultural do mês, promoção da Prefeitura, está prevista 

para*.a 31 do corro,de, na Sala de Exposiçdes Temporárias do Museu 
Mumeipu,. uma,exposição do acervo do .Vla-gs. com obras dos mestres 

pí?l|S§!P’ ^ajagoli, Iberê Camargo e Guígnard, entre outros:^..
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ACENDA

A Secretaria de Cultura do Es
tado e a prefeitura de Caxias 
do Sul promovem mostra do 

Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs). A ex
posição será realizada entre os 
dias 20 e 31 de outubro no 
Museu Municipal, localizado 
na Rua Visconde de Pelotas, 
586, Centro.

acervo

Mol
Será relativo à Mostrajpnerante do Acervo 

do Museu de Arte do RjJíGrande do Sul Ado 
Malagoli o vernissage 
Sala de Exposições jj 
Municipal de Caxias 
ta-feira. O evento é 
do Estado, através^ Secretaria de Estado da 
Cultura e da pre 
movimento é im 
exposição até o J

e abre as portas da 
ínporárias do Museu 
Sul, na noite de quin- 

a iniciativa do Governo

pura de Caxias do Sul. O 
rdível e permanecerá em 
31 de outubro.
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O melhor do Margs na Serra
■ Museu Municipal recebe as 16 mais significativas obras do acervo

FOTOS DIVULGAÇAO/PIONEIRO

Nesta quarta-feira se inicia a caravana 
que o Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli (Margs) vai promover com 
parte do seu acervo enquanto estiver fecha
do preparando-se para a II Bienal do Merco- 
sul. E o privilégio é de Caxias do Sul. O 
Museu Municipal será a primeira parada da 
Mostra Itinerante do Margs, que irá percor
rer, até 12 de dezembro, outras três cidades 
do Interior - Pelotas, Santa Maria e Passo 
Fundo. A abertura acontece às 20h.

As 16 peças escolhidas são as mais sig
nificativas do acervo. Foram adquiridas nos 
tempos áureos do Margs, na época da sua 
fundação, entre final dos anos 50 e início 
dos 60. No lote, figuram telas como Mãe 
Morta, de Lasar Segall, Colonas, de Di Ca
valcanti, e Menino do Papagaio, de Cândido 
Portinari.

“Procuramos, na medida do possível, tra
çar uma resumidíssima linha evolutiva da 
pintura brasileira na primeira metade deste 
século”, observa Ricardo Frantz, um dos 
responsáveis pela seleção de pinturas para a 
exposição itinerante. “O filé mignon, o que 
o Margs tem de melhor em seu acervo, vai devido à delicadeza 
estar na cidade”, completa o diretor do mu- rios para a conservação das peças. Para se 
seu caxiense, Juventino Dal Bó. Em quase ter idéia, o material precisa ser mantido, nicipal de Caxias do Sul (Rua Visconde 
meio século de atividades, é a primeira vez constantemente, a 22 graus. Além da preo- de Pelotas, 586, Centro - Caxias do Sul), 
que isso acontece. O Margs eventualmente cupação com a ambientação, o museu ca- Visitação às terças, das 9h as 12h e das 
empresta peças da sua coleção, mas nunca xiense preparou oito monitores para garanti- 13h30min às 17h30min, de quarta a sex- 
havia preparado um lote desse gênero para rem as regras de segurança que a mostra ta, das 9h às 12h e das 13h30min as 
uma mostra itinerante. exige. Só poderão circular 20 pessoas por 21h30min, sábado, das 9h as 12h, e

As duas salas onde o material do Margs vez em cada uma das salas. “Por isso, pedi- domingo, das 14h às 17h. Na seqüência, a 
estará em exibição - Sala de Exposições mos que visitas de grupos de mais de seis exposição seguirá por Pelotas (de 3 a 14 
Permanentes e de Eventos - precisaram de pessoas sejam agendados”, salienta o diretor de novembro), Santa Maria (de 17 a 28 de 
adaptações de luz e temperatura (obtidas por do Museu Municipal. O telefone de contato novembro) e Passo Fundo (de 1 a 12 de 
meio de parceria com empresas da região), é 221.2423. dezembro).

íoseph Bail

Relevância: 'Paisagem’, uma das obras do pintor Iberê Camargo, foi produzida em 1946

cuidados necessá- □ Mostra Itinerante do Acervo do Margse aos
- De 20 a 31 de outubro no Museu Mu-

A EXPOSIÇÃO
■ ' ' ;■ :

Confira abaixo as obras que estarão em exposi
ção no Museu Municipal de Caxias do Sul:
□ Ado Malagoli - Gato Preto
□ Alberto Guignard - Retrato da Sra. Maria de Lur
des Pires da Rocha
□ Ângelo Guido - Entardecer
□ Benito Castaneda - Vida de Fazenda
□ Cândido Portinari - Menino do Papagaio
□ Edgar Koetz - Catedral de Buenos Aires
□ Edson Motta - Natureza Morta
□ Emiliano di Cavalcanti - Colonas
□ Henrique Cavalleiro - Menina
□ Iberê Camargo - Paisagem
□ João Fahrion - Vestido Verde
□ Joseph Bali - La Petite Bonne
□ Lasar Segall-Mãe Morta
□ Oscar Pereira da Silva - Moça
□ Pedro Weingaertner - Daphnie e Cloé
□ Rubens Bustamante Sá - Place da Tertre

'Daphnie e Cloé’: tela de Pedro Weingaertner na técnica óleo sobre tela
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!. 20 DE OUTUBRO DE 1999

A 1TINERÂNCIA
O Caxias do Sul

Sala de exposições 
temporárias do Museu 
Municipal
(Visconde de Pelotas, 586) 
De hoje a 31 de outubro

O Pelotas
Museu Leoooldo Gottuzzo 
De 3 a 14 de novembro

O Santa Maria
Museu de Santa Maria 
De 17 a 28 de novembro

Retrato da Sra. Maria de Lurdes 
Pires da Rocha ” de 1936, 

figura entre as preciosidades do 
Margs. A tela é do mestre 
Alberto da Veiga Guignard

O Passo Fundo
Museu de Artes Visuais
Ruth Schneider
De 1o a 12 de dezembro
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J4 Cultura CAXIASCaxias do Sul, 20 de outubro di

Acervo do Margs 

dá brilho à semana
Fotos Reproduçáo/CN

Em salas climatizadas, 
uma das mais 

respeitadas mostras 

realizadas em Caxias
té o dia 31, o Museu Muni
cipal será ponto de referên

cia para as artes plásticas da re
gião. Com a mostra itinerante do 
acervo do Museu de Artes do. 
Rio Grande do Sul (Margs), duas 
salas do Museu Municipal, de
vidamente climatizadas, servirão 
de abrigo para obras de 16 artis
tas que ajudaram a fazer a histó
ria das artes plásticas mundial, 
entre eles Cândido Portinari e Di 
Cavalcanti (leia relação ao lado).

A iniciativa é do Governo do 
. Estado, no processo de descen

tralização da cultura. “Estamos 
levando a outras cidades gaúchas 
0 que há de mais importante no 
acervo do Margs”, garante o di
retor Fábio Coutinho. Os qua
dros selecionados pela curado
ria do museu nunca haviam cir
culado. Em função das. reformas ; 
do prédio do Margs para a se
gunda edição da Bienal do Mer- 
cosul, parte do acervo do museu 
porto-alegrense - que é de 2.500 
peças - iria ficar em depósito. 
Somado a “pedidos de décadas”, 
resultou-se em uma fórmula di
dática para os gaúchos conhece
rem a arte.

“E de suma importância 
porque é o acervo de arte do 
melhor e maior museu do Rio 
Grande do Sul”, afirma o dire
tor do Museu Municipal Juven- 
tino Dal Bó. Os horários de 
atendimento foram alterados e 
os monitores especialmente 
preparados para transmitir irn 
formações sobre os artistas e os 
quadros. Daqui, a mostra ain
da circula por Pelotas, Santa 
Maria e Passo Fundo.

O Museu Municipal fica na 
ma Visconde de Pelotas, 586. As. 
visitações, a partir de amanhã, só 
não acontecem nas segundas-fei
ras. Mais informações pelo tele
fone 221.2423.

c
A

Em Menino do papagaio, um óleo sobre tela, a reflexão de Portinari

Exposição quadro-a-quadro
I) Ado Malagoli, Gato preto, óleo sobre tela, 1954.

. 2) Alberto Guignard, Retrato da sra. Maria de Lurdes Pires da Ro
cha, óleo sobre tela, 1936..
3) Ângelo Guido, Entardecer, óleo sobre tela, 1945.
4) Benito Castaneda, Vida de fazenda, óleo sobre tela, 1945.
5) Cândido Portinari, Menino do papagaio, óleo sobre tela, 1954.
6) Edgar Koetz, Catedral de Buenos Aires, óleo sobre papelão, s/d.
7) Edson Motta, Natureza morta, óleo sobre tela, 1954.
8) Emiliano Di Cavalcanti, Colonas, óleo sobre tela, 1940.
9) Henrique Cavalleiro, Menina, óleo sobre tela, 1952.
10) Iberê Camargo, Paisagem, óleo sobre tela, 1946.
II) João Fahrion, Vestido verde, óleo sobre tela, 1949.
12) Joseph Bail, La petitbonne, óleo sobre tela, 1896.
13) Lasar Segall, Mãe morta, óleo sobre tela, 1940.
14) Oscar Pereira da Silva, Moça, óleo sobre papelão, s/d.
15) Pedro Weingártner, Daphnis e Cloé, óleo sobre tela, s/d.
16) Rubens Bustamante.Sá, Place da Tertre, óleo sobre tela, 1955.
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A influência francesa presente nos óleos de Weingártner
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EXPOSIÇÃO
*Pintura

* O Museu Municipal (Rua Visconde 
de Pelotas, 586, em Caxias do Sul) se- 
dia a Mostra Itinerante do Acervo do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs). São 16 obras obras de artis- 

f tas consagrados como Lasar Segall, 
Cândido Portinari e Di Cavalcanti. O 
público confere até o dia 31.

IMAGEM DO DIA

/ :
O termÒ de compromisso para a recuperação do Monumento Nacional ao 

Imigrante foi assinado ontem entre prefeitura, Estado, Lojas Renner e Sociedade 
Cultural Miseri Golonj, na abertura da exposição do Museu de Arte Moderna do 
Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. As peças ficarão no Museu Municipal até o 
dia 31. As reformas vão custar R$. 86 mil. Do valor, R$ 61 mil serão obtidos por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura - 25% da Renner e 75% do Estado. Em um 

convênio com o Estado, a prefeitura conseguiu mais R$ 25 mil. Na foto, 
o secretário de Cultura do Estado, Luiz Pilla Vares, assina o termo.\rx:m
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At° de abertura: presenças de Luiz Pilla Vares e Fábio Coutinho

Telas famosas 

ao alcance do 

olhar serrano
■ Visitação em Caxias vai até dia 31

“E
-i

stamos fazendo jus ao
Sde^oSd”^ /irle d°/10 - %*** entre 20 e 22 graus e umi- 
ÍTT iv2 Sul -declarou o dire- dade de 50% - foram garantidas
na no^te^e auarto,feira°Utlld!í>’ Ç” Patrocinadores como Artel, 
Sfi TTde qua*f;feíra’ Qoando Ativa e Renner. “O investimento 
foi aberta a mostra itinerante do na exposição é grande na or 
acervo da instituição no Museu dem de R$ 60 mfl por cidade” 
Municipal de Caxias do Sul. A f disse Coutinho.

SSfS=|S .SSSSSSSSí: 

S£f S SÍ»1í=32S
nadas nnr « 0nnÇ H telas>.assi-.:. Prometida. “Agora entramos em 
n?nmre?HPftg " f mai0íes Um Prqcesso irreversível”. A
ceTém ’déia,de Fábi0 Coutinho « ««-. "YT C te 31 de outu_ forçada pelo comentário do se-
T cflS°w Segue5*para Pei°- cretário da Cultura do Rio Gran- 
tes, Santa Mana e Passo Fundo, de do Sul, Luiz Pilla Vares que
íue°MP foS °rlTena! TH Pf" veio Prestigiar a mauguração^o 
MarT J Pr°dut0l d0 evento: “Queremos oportunizar 
po^exèm^fo estampas das obras, uma política cultural para todo o 
P ♦' • ' ; j Estado. Essa mostra e a ópera
nrinQ.TÍ?d tec™cae df Car mel a são bons começos.” 
principais características da Ele acrescentou que a intenção 
mostra, garantida pelo apurado da administração não é impor 
processo seletivo do Núcleo de projetos, mas incentivar aTabi-

Visuais e diretora do Museu de tada para poder bancar dguTas
KnaCakCT déiaTTsair rITCa mciatlvas> Principalmente as de 

era sair com o orçamentos mais altos. “Os mu-
“Fmhn^P t m de .rPelbor. mcipios precisam aprender a
2 260 nhrT 9-’ T C0njTt0 de trabalhar com as leis de incenti-&*mmm w**ou- vo 4 <=»««»••. a*». mpsnpS T rfTa ’ emKou a m°tivo, membros da coordena- 
especialista. Deyidp ao alto ya- ção da Lei de Incentivo à Cultu-

ra do Estado têm visitado cida-
Ks"nTHÍS'r P —tor/° ** d0 tiiteribr para passar maio- 
Margs nao divulga-, uma das res informações. Pilla Vares
eSSÇHo SÉI k T^PT6 e mou tiuses de efeito para salien- 

\Ç™ tS ti;abalhos foi a tar suas idéias: “Cultura não é 
STSa“T ?? esquema de verniz. Qualquer tentativa deSr»®% ss:
d55S $£S3£EÍS£ ÍSS2&Sm d—“



Jofnal: 
Data 
Página: 
Assunto: ^L„at j. \&a.qLl>t ic>..y%£XA

\X.C'7>CT-cn«. -v ~t*. o^.s,.,!v.Owa~2fc/ 
Ca-<üv JtOcXo

Imperdível: artistas de renome internacional têm suas telas expostas

Mostra 

reúne parte 

do acervo 

do Margs 

em Caxias

« > ». k*xiâ

Obras modernas também na rota
A idéia de exposições itineran

tes, lançada pela mostra do acervo 
do Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, em breve terá seguimento.
A garantia é da coordenadora do 
Instituto Estadual de Artes Visuais 
e diretora do Museu de Arte Con
temporânea (MAC), Bianca Knaak.
“Até o início de novembro deverão 
estar prontos os catálogos de três 
propostas de mostras de obras do 
MAC.” Conforme ela, serão proje
tos específicos, contemplando de
terminados artistas e escolas. As 
exibições serão levadas às cidades1
que se candidatarem e que apresen- _______
tarem infra-estrutura adequada. Bianca: novas propostas

“Caxias do Sul pode tentar ser a 
primeira a acolher essas mostras, 
como já o fez com a exposição 
atual”, lançou a idéia Bianca. O te
lefone de contato do instituto é 
0xx(51)221.5900.

O Museu de Arte Contemporâ
nea do Estado ocupa atualmente 
três salas da Casa de Cultura Má
rio Quintana, em Porto Alegre. 
“Logo deveremos ir para nossa 
própria sede”, comemora Bianca. 
Conforme a coordenadora, o MAC 
está sendo retomado após dois 
anos de certo abandono. “As obras 
estavam sem a conservação neces
sária”, comenta.
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INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL
□Diário Noticioso (Carazinho) 
□Contato Vip (Carazinho)
□Hoje (Cascai
□Correio Riograndense (Caxias do Sul) 
□Gazeta de Caxias (Caxias do Sul)
□O Pelegrmo ( Caxias do Sul)
□Caxias Notícias (Caxias do Sul) 
□folha de Charqueadas (Charqueadas) 
□Jornal de Chapada (Chapada) 
□Jornal do Cerrito (Cerrito)
□folha da Prooução (Cerro Largo) 
□Jornal de Cidreira (Cidreira)
□jornal Litorai Norte-Sul (Cidreira) 
□Gazeta Popular de Celorado (Colerado) 
□A Noticia (Condor)
□Jorn 
□Visãi 
□Coxi 
□Gaze 
□Diár 
□Con 
□OE)

Margs expõe pinturas em Caxias do Sul
,Pela P”nJeira em 45 pecialmente treinados para in- JoãoFahrion JosephBail Las'ir

anos de atividades, o Museu de formar os visitantes O Mar*s Seeall Henrim!m
_ Artes do Rio Grande do Sul leva vai levar suas obras tambTm SuÇL Os^r Pere"a ^su’
n» §£,“ C d6S d° ,nten°r d° Para Pelotas- Santa Mana e P^- va,g Pedro WeinSrtner e
□Jcr. Estado um conjunto expressivo so Fundo. O projeto faz parte da ~ ‘ G e
□Reç de pmturas do seu acervo. Ar- proposta de descentralização 
□o P üstas como Gmgnard, Portinari, cultural da Secretaria Estadual Horário 
□foii Di Cavalcanti, Lasar Segall e da Cultura.
□h°i Iberê Camargo, entre outros, 
ajor considerados fundamentai:
E|For arte brasileira, integram o acer-
□Gu vq
□op
□foi 
□Joi 
□Joi

Portinari.

O horário da exposição vai 
ser diferenciado. Nas terças-fei- 

. ms, será das 9 horas às 12 horas
do Maigs. A primeira expo- ,^££=2 

tçao abrm na quarta-feira, dia Margs. São 16 óleos de Ado 13h30mm às 21h3Mn NosS 
-0, as oito horas da noite, no mu- Malagoli, Ângelo Guido, Benito bados, das 9 horas às 19 horas E 

— seu Municipal de Caxias do Sul. Castaneda. Bustamente de Sá. nos dòmmgos d™ 14 toras às 17 
nj0l A mostra fica em cartaz até d.a D. Cavalcanti, Edson Motta, horaE^omaSesLo 
□A, 31 de outubro, com monitores es- Edgar Koetz, Iberê Camargo, centro-fone (54) 22^2423

Selecionadoss na

□A Região (Erechim)
□folha Espumosense (Espumoso) 
□jornal Oe Estância Velha (Estância Velha) 
□Eco Po Sinos ( Esteio)
□LExclusive (Esteio)
□A Gente (Estrela)
□Nova Geração (Estrela)
□O Farroupilha (Farroupilha)
□A Semana Passada a Limpo (Farroupilha) 

«SU6 Florense (Flores da Cunha)
□O Alto Uruguai (Frederico Westphalen) 
□0 Eco do Guaramirim (Fontoura Xavier) 
□Folha da Terra (Formigueiro)
□Correio Fortalezense (Fortaleza dos Valos) 
□Novo Tempo (Ganbaldi)
□A Voz da Serra (Getúlio Vargas)
□Folha Giruaense (Girua)
□jornal de Gramado (Gramado)
□Folha do Vale (Gravatai)
□Jornal Daqui (Gravatai)
□Correio de Gravatai (Gravatai)
□A Voz do Povo (Gravatai)
□Foiha de Gravatai (Gravatai)
□Folha Guaioense (Guaiba)
□0 Guaiba (Guaiba)
□O Repórter iGuaibai 
□Gazeta Centro- Sul (Guaiba)
□Tribuna da Serra (Guaporé) 
□Sexta-feira (Guaporé)
□0 Novo Jornal (Guaporé)
□integração (Guarani das Missões)
□O Herval (Herval)
□A Integração (Horizontina)
□Espaço Livre (Horizontina)
□Visão Regional (Ibirubát 
□0 Alto Jacui ílbiruoai



DATA^/ 10 /1999 PÁG. <PTAXAÇÃOINTERMÉDIO

INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL
□Somando (Passo Fundo)
□Tropeiro dos Pampas (Passo Fundo)
□Rota (Passo Fundo)
□Gazeta Popular (Passo do Sobrado)
□Jornal Poptfar (Passo do Sobrado)
□0 Opinião (Pedro Osório)
□Tribuna Popular (Pedro Osório)
□Jornal dePejuçara (Pejuçara)
□Jornal dos Criadores (Pelotas)
□Jornal de Picada Caté (Picada Caté)
□Folha Pmheirense (Pinheiro Machado)
□ Piratini(Piratim)
□Primeira Página (Portão)
□Univale (Porião)
□Gazeta do Povo (Porto Xavier)
□Jornal de Progresso (Progresso)
□A Liberdade (Putinga)
□Folha de Restinga (Restinga Sêca)
□O Restingão (Restinga Sêca)
□Agora (Rio Grande)
□Fatos em Revista (Rio Grande)
□O Cassino (Rio Grande) # f

“£££iSanta Maria vera obras ao Museu de Artes do RS
De 17 a 28 de novem- Guignard, Portinari, Di RS (Margs) estarão ex- 

Cavalcanti, Lasar Segall e postas no Museu de Artes 
Iberê Camargo. As obras, de Santa Maria. A iniciati- 
que fazem parte do acer- va é pioneira, em 45 anos 
vo do Museu de Artes do de atividades do Margs.

□A Folha (Rio Pardo)
□jornai de Rio Pardo (Ribro Santa Maria irá rece-
□Jornal de Roca Sales (F^er as Q^ras de artistas 
□Expresso (Rolante) consagrados e fundamen-□Jornal Opinião (Rolante .
□Jornal da Ronda (Rond tais na aite brasileira como
□o Sentinela (Rondinha)
(□Folha Rosanense (Rosário do Sul)
□ Folha de Salvador (Salvador do Sul)
□A Hora (Sananduva)
□O Inhandava (Sananduva)
□Minuano (Santa Bárbara do Sul)

|ÉpA Cidade (Santa Maria)
□Folha de Santa Maria (Santa Maria)
□0 Expresso (Santa Maria)
□Cidade Impressa (Santa Maria)
□Minuano (Santa Maria)
□Noroeste (Santa Rosa)
□a Serra (Santa Rosa)
□Gazeta Regional (Santa Rosa)
□Clarin Santanense (Santana da Boa Vista) 
□Jornal da Semana(Santana do Livramento) 
□A Tribuna (Santa Vitória do Palmar)
□O Liberal (Santa Vitória do Palmar)
□O Vitoriense (Santa Vitória do Palmar) 
□Expresso Ilustrado (Santiago)
□A Hora (Santiago)
□a Tribuna Regional (Santo Ângelo)
□Jornal das Missões (Santo Ângelo)
□0 Mensageiro (Santo Ângelo)
□A Fonte (Santo Antônio da Patrulha)
□Folha Palrulhense (Santo Antônio da Patrulha) 
□Correio Semanal (Santo Cristo)
□O Celeiro (Santo Augusto)
□A Região (Sarandi)
□Tribuna do Povo (Sarandi)
□Alternativo (São Boqa)
□Folha de São Borja (São Borja)
□Tribuna do Povo (São Gabriel)
□A Tribuna da Cidade (São Gabriel)
□Folha da Cidade (São Gabriel)
□A Semana (São Jeránimo)
□Gazeta Mineira (São Jerônimo)
□Folha do Norte (Sãc José do Norte) 
□Revista Rua Grande (São Leopoldo)
□ifs Revista (São Leopoldo)
□Jornal Evangélico (São Leopoldo)
□O Imigrante (São Leopoldo)
□Jornal dos Bairros (São Leopoldo)
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Além de Portinari, Di Cavalcanti, 

Lazar, Sega II e Iberê Camargo, 

outros grandes artistas brasileiros 

estarão pela primeira vez 

nossa cidade, através do Acervo 

do Margs em Caxias.

em

A mostra estará aberta à visitação do dia 20
no Museu Municipal.

ao dia 31 de outubro.
Realização: Apoio:

f
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Obras raras no museu
DIVULGAÇÂO/PIONEIROP

1 ela primeira vez em 45 anos de ativi
dades, o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs) leva para cidades do interior 
um conjunto expressivo de pinturas do seu 
acervo. E Caxias do Sul é o primeiro mu
nicípio a receber parte dessa mostra itine
rante. O público que for ao Museu Muni
cipal (Rua Visconde de Pelotas, 586) po
derá conferir verdadeiras raridades dos 
mais renomados artistas plásticos brasilei
ros como Cândido Portinari, Iberê Camar
go, Lasar Segall e Di Cavalcanti. O proje
to de itinerância faz parte da estatégia de 
descentralização cultural da Secretaria da 
Cultura, concretizando intercâmbios e par
cerias culturais entre os vários museus do 
Estado. O horário de visitação é terças, 
das 9h às 12h, e das 13h30min às 
17h30min, quartas às sextas, das 
13h30min às 21h30min, sábados, das 9h
às 12h, e domingos, das 14h às 17h. O pu- [_______ ______________ __________________ __________ __
blico confere até o dia 31 de outubro. Acervo do Margs: óleo sobre tela de Di Cavalcanti integra a mostra itinerante
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Ultima chance para 

itinerância do Margs
Amanhã encerra-se o período de visitação aos 16 quadros 

de renomados artistas plásticos mundiais
Janete De Blanco/CN

XJara muitos, artistas como 
X Portinari, Lasar Segall e Di 
Cavalcanti - e o conjunto de suas 
obras - eram apenas nomes es
tampados em livros especializa
dos. Mas o desconhecimento en
controu uma pausa. Pela primei
ra vez, em 45 anos, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) possibilitou a itinerância 
de obras de 16 artistas reconhe
cidamente importantes na histo
riografia das artes plásticas, co
locando-as em contato direto com 
o imaginário de pessoas que nun
ca haviam admirado a beleza dos 
traços desses autores.

Até no início da tarde desta 
sexta-feira, cerca de 2 mil pesso
as estiveram no Museu Munici
pal para ver as obras expostas na 
Sala de Exposições Temporárias. 
O artista plástico Vasco Macha
do aprovou plenamente a inicia
tiva. “É importante porque temos 
a oportunidade de ter um contato 
direto com a arte”, comentou, 
enquanto acompanhava seus alu
nos na visitação. O estudante 
Wilian Menze, 14 anos, da 8a sé
rie, disse ser “legal ver de perto o 
trabalho dos artistas de antiga
mente”. De volta à sala de aula, 
contou, todos terão que fazer um 
trabalho sobre um artista que es
colher. Sem nunca ter tido a opor
tunidade de apreciar obras de tal 
porte, Nedir Piovesan, 31, admi
rou-se com a obra do francês Jo- 
sephJBail, La petie bonne: “É uma 
coisa linda, que transmite muito

Estudantes visitaram a exposição durante os 11 dias de permanência 

para gente.”
“A importância desta inicia

tiva atinge não só o público, mas 
também os próprios locais onde 
as obras serão expostas”, avalia 
Juventino Dal Bó, diretor do De
partamento de Memória e Patri
mônio da Secretaria da Cultura, 
que contou com o apoio integral 
da iniciativa privada. A infra-es
trutura que foi preparada para re
ceber o acervo - climatização e 
iluminação do local -, será des
montada. Neste sentido, garante 
Dal Bó, foi muito educativo se- 
diar a exposição. “Ficamos cons

cientes de que não estamos pre
parados para mostras deste por
te”, reconhece. A meta, agora, é 
atingir uma condição permanen
te de infra-estrutura.

O fim de semana é a última 
oportunidade para visitar a mos
tra. O Museu Municipal (rua Vis
conde de Pelotas, 586) irá aten
der das 9h às 12h neste sábado e, 
amanhã, das 14h às 17h. Mais 
informações pelo telefone 
221.2423. A entrada é franca. As 
próximas cidades a receber o 
acervo serão Pelotas, Santa Ma
ria e Passo Fundo.
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Mãe Morta’: tela de Lasar Segall, pintada em 1940, é uma das 20 atrações da mostra ‘O Gato Preto’: obra de Ado Malagoli data de 1954

Final da mostra do acervo do Margs
■ Manhã deste sábado e tarde de domingo são últimos turnos para conferir a exposição itinerante

s te desse público foi formado por estudantes, Renner, atende aos objetivos de descentrali- 
e você ainda não foi visitar a mostra iti- que, acompanhados por professores da área zação da cultura, defendidos pela Secretaria 

nerante do acervo do Margs no Museu Mu- de educação artística, puderam conhecer na de Estado da Cultura, 
nicipal de Caxias do Sul, é bom se apressar, prática escolas e movimentos da arte. Uma Numa única oportunidade, o visitante 
A manhã deste sábado (das 9h às 12h) e a curiosidade observada pelos funcionários do poderá conhecer de perto obras de mestres 
tarde de domingo (das 14h às 17h) serão os Museu Municipal é que a exposição atraiu como Di Cavalcanti {Colonas), Portinari 
dois últimos períodos para conferir verda- gente que jamais havia visitado as depen- {Menino do Papagaio), Lasar Segall {Mãe 
deiros tesouros das artes plásticas brasilei- dências do prédio, além de também chamar Morta), Ado Malagoli {O Gato Preto) e Ibe
ras. A partir da segunda-feira, a mostra se- a atenção geral para o acervo histórico per- rê Camargo {Paisagem). Poderá também

apreciar a diversidade das técnicas, da lumi- 
Para receber o material, o Museu Muni- nosidade impressionista do quadro Daphnis 

das basicamente na primeira metade deste cipal precisou sofrer algumas adaptações, e Cloé, de Pedro Weingartner, ao cubismo 
século e que compõem um rico panorama com adequações internas de iluminação e da tela Place de Tertre, de Bustamante Sá, 
da linha evolutiva da pintura nacional. temperatura, de modo a reproduzir as condi- passando pelas formas voluptuosas e quen-

Do dia 20 de outubro, quando se iniciou, ções normais do prédio do Museu de Arte tes das Colonas de Di Cavalcanti, só para ci- 
até a última quarta-feira, a mostra já havia do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. A tar algumas. Não deixe de ver! O Museu fi- 
recebido mais de mil visitações. Grande par- itinerância das obras, com patrocínio da cana Rua Visconde de Pelotas, 586.

gue para Pelotas, Santa Maria e Passo Fun- manentemente exposto no local, 
do. São 20 telas em várias técnicas, produzi-



Diário da Manhã
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ACERVO DO MARGS - Quarta- 
feira às 20h no Centro de Integração 
do Mercosul da UFPel - Rua Lobo da 
Costa n° 1218 abertura da mostra 
itinerante do acervo do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (MARGS). Opor
tunidade para apreciar criações de no
mes como Pedro Weingãrtner, Joseph 
Bail, Cândido Portinari, Alberto 
Guignard, Emiliano di Cavalcanti e Ado 
Malagoli. Amanhã a mostra estará con
cluindo período em Caxias do Sul. Após 
a permanência em Pelotas, prevista até 
o dia 14, a mostra seguirá para Santa 
Maria, e a etapa conclusiva será em 
Passo Fundo.

ooo

I ■



?■ Agronomia Eliseu Maciel, e fios anos 
oitenta abrigou o Instituto de Ciências 
Humanas. A cedência tem sido pleite
ada junto à Reitoria, e o projeto está 
na fase de captação de recursos. O 
professor Nicola Caringi Lima está 
empolgado com a perspectiva, men
ciona que as dependências são apro
priadas para que o Malg mantenha ex
posição permanente, em salas 
climatizadas. Além do espaço adequa
do ao pleno funcionamento do Museu, 
também será possível criar ateliê e ofi
cinas. Quarta-feira às 20h acontecerá 
coquetel no local, assinalando a 
presdisposição da Reitoria pela 
destinação do casarão ao Malg. Na 
seqüência, convidados seguirão até o 
Centro de Integração do Mercosul, 
onde haverá abertura da mostra 

I itinerante do acervo do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (MARGS). 
Dezesseis obras estão percorrendo o 
interior do Estado, e já foram mostra- 

j das em Caxias do Sul. Oportunidade 
para conhecer criações de nomes 

NOVA SEDE PARA O MALG - como Pedro Weingãrtner, Joseph Bail, 
O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo Cândido Portinari, Alberto Güignard, 
(MALG) da UFPel, está com projeto Emilianodi Cavalcanti e Ado Malagoli. 
para novas instalações. O local, con- Após a permanência em Pelotas, pre- 
forme o chefe Nicola Caringi Lima, será vista até o dia 14, a mostra seguirá 
o casarão à Praça 7 de Julho n° 107. para Santa Maria, e a etapa conclusi- 
O local já foi sede da Faculdade de va será em Passo Fundo.

DIÁRIO DA MANHÃ

VARIEDADES 
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t 2 Cultura Diário da Manhã Terça e quarta-feira, 
2 e 3 de novembro de 1999

ACERVO DO MARGS

Obras de Portinari e Di Cavalcanti
H 9B 111

•Si

&

Nesta quarta-feira haverá abertura da mostra 
itinerante do acervo do Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul (MARGS). Dezesseis obras estarão expostas no 
Centro de Integração do Mercosul até o dia 14 

entrada franca. A abertura será no prédio onde funcio
nou o Instituto de Ciências Humanas da UFPel - Praça 
7 de Julho n° 107 -, com coquetel para convidados. Na 

ocasião a reitora divulgará que o local será a nova sede 
do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG). Na 
seqiiência, os convidados seguirão até o Centro de

Integração do Mercosul

Wrulgaçuti/DM

com

"Menino do Papagaio" de Cândido Portinari Colonos de Emiliano di Cavalcanti

O secretário estadual de 
Cultura Luiz Pilla Vares 
estará prestigiancfo a 

abertura da mostra em Pelotas. As 
obras até domingo permaneceram 
em Caxias do Sul, primeira etapa 
do projeto de interiorização. A 
presença do acervo em Pelotas 
conta com a parceria entre 
MARGS e MALG. No Centro de 
Integração do Mercosul. as obras 
poderão ser apreciadas de segun
da a sábado das 14h às 18h. e do
mingo das 14h às I8h. Conforme 
o professor Nicola Caringi Lima. 
chefe do Malg, estão sendo 
agendadas escolas para visitas ori
entadas. Além disso, professores 
estão recebendo material informa
tivo sobre os artistas, visando en
riquecimento de dados acerca da 
mostra itinerante.

QUALIDADE - A inicia- ta" de Lasar Segall; "La Petite 
tiva inédita de descentralizar par- Bonne" de Joseph Bail; "Moça"
cela do acervo do Margs propor- de Oscar Pereira da Silva";
cionará ao público da região, 
oportunidade para observar cria- Weingãrtner; "Placeda Tertre" de 
ções de artistas consagrados. Pin- Rubens Bustamante Sá. Na quin- 
turas e autores que estarão em 
Pelotas a partir desta quarta-fei- tico de arte José Luiz do Amaral, 
ra: "Gato Preto" de Ado Malagoli; Ex-diretor do Instituto Estadual de 
"Menino do Papagaio" de Cândi
do Portinari; "Retrato da Sr1 Ma- abordando "Arte e cultura no fi-
i ia de Lurdes Pires da Rocha" de nal do século". O professor Nicola
Alberto Guignard; "Entardecer" Caringi Lima ressalta a qualidade
de Ângelo Guido; "Vida de Fa- das obras, e está na expectativa de
zenda" de Benilo Castafieda; "Ca
tedral de Buenos Aires" de Edgar cia do público da Zona Sul. Após 
Koetz; "Natureza Morta" de Ed-

acervo do Margs, a reitora § 
Inguelore Souza divulgará o pro- ■- 
jeto que visa receber o Malg no Jj 
casarão onde já funcionaram a Fa- = 
culdade de Agronomia Eliseu - 
Maciel e Instituto de Ciências Hu
manas. Está sendo concluída a re
forma, e o professor Nicola Caringi 
Lima afirma que a etapa atual é de 
captação de recursos. O local ofe
rece salas amplas que permitirão 
exposição permanente, e espaço 
para instalações e esculturas cuja 
dimensão impede a presença no 
prédio atual. O projeto prevê a 
climatização de ambientes, de 
acordo com parâmetros internaci
onais. Além do espaço condizente 
ao pleno funcionamento do museu, 
também será possível desenvolver 
alternativas para cursos e oficinas, 
bem como a criação de ateliê. 
Nicola Caringi Lima menciona que 
a destinação do casarão e demais 
dependências ao Malg, trata-se de 
reconhecimento à formação cultu
ral de Pelotas, que merecia local 
adequado para acomodar o acervo 
permanente e exposições.

"Daphnis e Cloé" de Pedro

ta-feira haverá palestra com o crí-

Artes Visuais (1EAV), estará

que a mostra despertará a afluên-

a temporada na cidade, a mostra 
son Motta; "Colonos" de Emiliano itinerante cumprirá agenda 
Di Cavalcanti; "Menina" de

em
Santa Maria e Passo Fundo.

Henrique Cavalheiro; "Paisagem"
de Iberê Camargo; "Vestido Ver- deste mês o MALG da UFPel es- 
de" de João Fahrion; "Mãe Mor- tará completando o 13° ano em

N funcionamento. O aniversário con-

NOVO MALG - Dia I I

tará com programação especial, 
mas o melhor presente é a defini
ção para a instalação definitiva. A 
trajetória do museu tem sido 
marcada por períodos em prédios 
locados, geralmente sem a infra- 
estrutura necessária. Nesta quarta 
durante a abertura da mostra do

Secretário Pilla Vares na abertura

(COGOY)

2

Obras do Centro de Integração do Mercosul
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Pelotas recebe 

obrasfamosas 

de brasileiros
-* 16

'á exposição
a, de Oscar Pe-
'tciphnis e Cloé,
?artner e Place
lubens Busta- 
posição estará
nte em horário
sgunda a sába-
ts 18h aos do-

. - Integrando a
te, quinta-feira, 
tro de Integra- 
lo professor eEmitiam) Cavalcanti Ado MaUgoli

José Luiz do

ruSdôcSsn0 %a«-Malg, Nicola Caringi estarão 5u vaÍIv * ?, Aires’ Vlsuais)- Sob o tema A arte e 
presentes as principais obras, m de Edfon a™lt.ura, nofim do sécul°> <=le
“Sem dúvida trata se de uma de EnüuS^d?C^Z*’ aSpeCt0S das obras
oportunidade ímpar para toda Meninn u alcanti, expostas no evento. A MostraaPcomunidade”.rPe"aPlta Con £T^SXoüSaT f?"** ' T*
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NDAS CA-
MS - sem 
a, desvermi- 
te 83-6158, Margs está em Pelotas 

a partir de quarta-feira
ICRO TOY -
, Labrador, 
:u. Fone 23-

VENHA DE
com profissi 
petentes n, 
massagem e 
poral, facial 
ambor 
às 24h. Fone

novilhas de 
ruza Charo- 
o. 15 ternei- 
. Fone 28-

s os se

TELEMENS
9036 - Mens; 
todas ocasiõe 
ras, romântic 
ciliação, ar 
aniversário 
agradecime 
3.00.C)

Mostra itinerante traz obras de artistas consagrados: - 55 novi- 
nos e meio 
anta Gertu- 
aruza zebú, 
» envernar.

■ ARQUIVQ/DP■ ROBERTO RIBEIRO 
Edltoria de Cultura9.

O FERIA-
indos filho- 
Belga, pre- 
pura linha- 

ora Alemã, 
ada. Fone 
i nosso ve- 
ís 72-2552.

TELEMEN 
FONE 28-20C
ra na cidadi 
gens fonadas 
digital. Experf 
gosto, emoçã 
ocasião. Fon 
ou ligue grã
800-2002.n

Não é todo dia que obras de 
autores significativos da arte 
brasileira aportam em Pelotas. 
Motivo suficiente para fazer 
desta quarta-feira uma data 
especial. A partir das 20h, no 
Centro de Integração do Mer- 
cosul (rua Lobo da Costa, 
1.218, fone 22-0404), será 
aberta Mostra Itinerante do 
Margs (Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul). Antes, com 
presença do titular da Secretá
ria Estadual de Cultura, Luiz 
Paulo de Pilla Vares, coquetel 
de lançamento no antigo pré
dio do ICH. O local deverá 
abrigar futuramente as instala
ções do Malg (Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo).

Pelotas será a segunda cida
de a receber a Mostra Itineran
te. Antes, as 16 obras estive
ram em Caxias do Sul, onde 
ficaram até o último domingo. 
Por aqui, o acervo permanece 
até o dia 14. Depois, percorre 
mais duas cidades do Estado: 
Santa Maria (17 a 28) e Passo 
Fundo (Io a 12 de dezembro).

De acordo com o diretor do 
Malg, Nicola Caringi, estarão 
presentes as principais obras. 
“Sem dúvida trata-se de uma 
oportunidade ímpar para toda 
a comunidade”, ressalta. Con
forme Caringi, através do pro
grama de visitas orientadas, 
coordenado pelo Malg, cente-

PROCURE -
gêmea, com n 
valores de fai 
é programa 
Fone 27-360 
21h.n

TELEMENSA 
1718 - esper 
você, várias m 
para qualquer 
que tocará sei 
R$ 3,00.n

DOS
iDOSJ

CENTRO de Integração do Mercosul abrigará exposição
nas de estudantes da rede de seph Bail, Moça, de Oscar Pe- 
ensino visitarão a Mostra, reira da Silva,Daphnis e Cloé, 
Além disso, receberão larto de Pedro Weingartner e Place 

material elucidativo sobre os da tertre, de Rubens Busta- 
artistas e suas obras, possibi- mante Sá. A exposição estará 
litando maiores condições de aberta diariamente em horário 
reflexão”, salienta. comercial, de segunda a sába-

ACERVO-Estarão expos- do, e das 14h às 18h aos do
tas as seguintes obras: Gato mingos. 
preto, Ado Malagoli, Retrato PALESTRA - Integrando a
da senhora Maria de Lurdes Mostra Itinerante, quinta-feira 
Pires da Rocha, de Alberto às 18h, no Centro de Integra- 
Guinard, Entardecer, de Ange- ção, palestra do professSr e 
lo Guido, Vida de fazenda, de crítico de arte José Luiz do 
Benito Castaneda, Menino do Amaral, ex-diretor do IEAV 
papagaio, de Cândido Portina- (Instituto Estadual de Artes 
ri, Catedral de Buenos Aires, Visuais). Sob o tema A arte e 
de Edgar Koetz, Natureza mor- a cultura no fim do século, ele 
ta, de Edson Motta, Colonas, abordará aspectos das obras 
de Emiliano di Cavalcanti, expostas no evento. A Mostra 
Menina, de Henrique Cavallei- Itinerante é uma organização 
ro, Paisagem, de Iberê Camar- da Secretaria Estadual de Cul- 
go, Vestido^ verde, de João tura, numa promoção do Malg 
Fahrion, Mãe morta, de Lasar e do Centro de Integração do 
Segai, La petite bonne, de Jo- Mercosul.

TELEMEN 
IARTEIRA FONE: 81-14^
documen- sagens fona 
Lindóia ou | fundo musical 
. Perten- 
i Antonio 
gratifica- 

3381.

das ocasiões 
demonstração 
RS 3,00. Agor< 
com flores. Lii 
81 -1440.f‘)
TELEMENSA 
9486 - deixe í 
ção falar mais 
lindas mensag 
das de ótima q 
RS 3,00, torne 
te e ganhe te 
gens grátis.Ç)
TELEMENSAG 
NAS R$ 2,70 - 
8661, Persoí 
mensagem con 
Opção: pode 
mensagem gra 
K-7. Todo Bras

>os
SEM 71-
ens para
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2 JoãoEVENTO histórico aberto ontem (foto) traz 16 importantes obras de brasileiros

Malg abre Mostra Itinerante
metac 

i com a
que cus 
ssada 

ic ilantró] 
~.s pelos 

Amanhã e sát
Costa e Kauimno rue», ow 
Porto Alegre; José Carlos 
Batista de Deus, de Pelotas; tram suas perfor 
Gujo Teixeira, de Santa Ma- músicos da fase 
ria, e Chico Sarat, de Esteio, no domingo sob 
têm a responsabilidade de mente ao palco os 
eleger entre as 28 canções tas. Confira, no i 
concorrentes, as 14 que irão candidatas de ho 
compor o cedê do evento, dem de apresenta 
destacando as vencedoras.

uauc

■ MICHELE FERRE

m úsicas concorrentes de hoje i
w v Cerca viva - Canção 

tefrà: Jana TomachewisK 
Música: Dilnei Barbosa 
1:~eihano - Milonga 
Letra: José Víctor Eslabão 
Música: José Víctor Eslabão 
Contemplando firmamento - Chamamé 
Letra: João Carlos Silveira D,as 
Música: João Carlos Silveira Dias 
Súplica - Canção 
Letra: Clenira de Souza Barbosa 
Música: Clenira de Souza Barbosa e Dilnei Barbost 
Gorgeando saudade - Miionaa

COLONAS, de Emiliano di Cavalcanti, e u
iw&mzz.
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Mostra está aberta ao publico
Exposição de 16 obras do Margs estende-se até o dia 15 de novembro no Centro de Integração

■ REPRODUÇÃO/DP . , , .
—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - 7- - - - 71 ■ ROBERTO RIBEIRO considerável porque estas

i Editoria de Cultura obras são qualitativamente
muito importantes, nós as se
lecionamos porque possuem 
lugar de destaque no contexto 
da arte gaúcha e brasileira”, 
explica. Hoje, integrando o 
evento, o crítico de arte e ex- 
diretor do IEAV (Instituto Es
tadual de Artes Visuais), José 
Luiz do Amaral, profere a pa
lestra Arte e cultura no fim do 
século, abordando aspectos de 
algumas obras em exposição.

Depois de Pelotas, a Mos
tra Itinerante aporta em Santa 
Maria (17 a 28 de novembro) 
e em Passo Fundo (Io a 12 de 
dezembro). Em todas elas será 
instalada pequena loja com a 
griffe do Museu.

SOLENIDADE - Na ceri
mônia inaugural, com presen
ça da reitora da UFPel, Ingue- 
lore Souza, do diretor do Malg, 
Nicola Caringi, e demais con
vidados, foi anunciada transfe
rência das instalações do Malg 
para o antigo prédio do ICH. 
Para isso, o imóvel será res
taurado. O secretário estadual 
de Cultura, Luiz Pilla Vares, 
alegando problemas de saúde, 
não compareceu.

Após cerimônia de abertu
ra realizada ontem no antigo 
prédio do ICH está aberta à 
população de Pelotas e Zona 
Sul, no Centro de Integração 
do Mercosul, a Mostra Itine
rante do Margs (Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul). 
Integrando projeto de descen
tralização da cultura, de inici
ativa da SEC (Secretaria Es
tadual de Cultura), a Mostra 
em Pelotas tem promoção do 
Malg (Museu de Arte Leopol
do Gotuzzo) e do Centro de In
tegração do Mercosul. Em todo 
o Estado o evento conta com 
patrocínio de lojas Renner, Ati
va, Artel e Varig-Riosul.

As 16 obras permanecem 
expostas no Centro de Integra
ção do Mercosul até o dia 14 
de novembro, domingo. Podem 
ser visitadas em horário comer
cial de segunda a sábado e das 
14h às 18h aos domingos. Con
forme o atual diretor do Mar
gs, Fábio Coutinho, é a primei
ra vez em 45 anos que parte 
considerável do acervo do 
Museu é socializada. “DigoCOLONAS, de Emiliano di Cavalcanti, é uma das telas em exposição
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Mostra esta aberta ao publico
Exposição de 16 obras do Margs estende-se até o dia 15 de novembro no Centro de Integração

■ REPRODUÇÂO/DP
considerável porque estas 
obras são qualitativamente 
muito importantes, nós as se
lecionamos porque possuem 
lugar de destaque no contexto 
da arte gaúcha e brasileira”, 
explica. Hoje, integrando o 
evento, o crítico de arte e ex- 
diretor do IEAV (Instituto Es
tadual de Artes Visuais), José 
Luiz do Amaral, profere a pa
lestra Arte e cultura no fim do 
século, abordando aspectos de 
algumas obras em exposição.

Depois de Pelotas, a Mos
tra Itinerante aporta em Santa 
Maria (17 a 28 de novembro) 
e em Passo Fundo (Io a 12 de 
dezembro). Em todas elas será 
instalada pequena loja com a 
griffe do Museu.

SOLENIDADE - Na ceri
mônia inaugural, com presen
ça da reitora da UFPel, Ingue- 
lore Souza, do diretor do Malg, 
Nicola Caringi, e demais con
vidados, foi anunciada transfe
rência das instalações do Malg 
para o antigo prédio do 1CH. 
Para isso, o imóvel será res
taurado. O secretário estadual 
de Cultura, Luiz Pilla Vares, 
alegando problemas de saúde, 
não compareceu.

■ ROBERTO RIBEIRO 
Editoria de Cultura

7:mm:
Após cerimônia de abertu

ra realizada ontem no antigo 
prédio do ICH está aberta à 
população de Pelotas e Zona 
Sul, no Centro de Integração 
do Mercosul. a Mostra Itine
rante do Margs (Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul). 
Integrando projeto de descen
tralização da.cultura, de inici
ativa da SEC (Secretaria Es
tadual de Cultura), a Mostra 
em Pelotas tem promoção do 
Malg (Museu de Arte Leopol
do Gotuzzo) e do Centro de In
tegração do Mercosul. Em todo 
o Estado o evento conta com 
patrocínio de lojas Renner, Ati
va. Artel e Varig-Riosul.

As 16 obras permanecem 
expostas no Centro de Integra
ção do Mercosul até o dia 14 
de novembro, domingo. Podem 
ser visitadas em horário comer
cial de segunda a sábado e das 
14h às 18h aos domingos. Con
forme o atual diretor do Mar
gs, Fábio Coutinho, é a primei
ra vez em 45 anos que parte 
considerável do acervo do 
Museu é socializada. “DigoCOLONAS, de Emiliano di Cavalcanti, é uma das telas em exposição
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Diário da Manhã
Sexía-feiru, 
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* Maria Rita Sampaio ,' 
Nina Ferreira Kessler, Hildinha 
Simões Lopes, Francisca Luiza 
Peró Osório, Annelise Abrantes, 
Fernanda Caringi, Maria Amélia 
Carpena da Silveira, Regina 
Diniz, Ana Luiza Quinto di 
Camelli, recepcionaram com 
elegante jantar no Casarão 2 da 
praça Coronel Pedro Osório, 
grupo de convidados que vie
ram prestigiar a exposição no 
centro de Integração do 
Mercosul na noite desta quar
ta-feira, dia 4.

- * O coquetel de abertu
ra da mostra que aconteceu no 
prédio da antiga Escola Eliseu 
Maciel, quando foi lançado pela 
reitora Inguelore de Souza, o 
projeto de ocupação daquela 
casa histórica, pelo Museu 
Leopoldo Gotuzzo.

Logo após os convidados 
visitaram a mostra dos 16 ar
tistas do acervo Malg (que traz: 
Portinari, Segall, Di Cavalcanti, 
Berê Camargo, Fabrion Ângelo 
Guido, Malazoli, e outros im
portantes nomes do Museu do - 
Rio Grande do Sul e Pelotas.
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Tudo em torno
do Malg

A noite de quarta-feira pas
sada foi agitada e teve início 
com cocktail no antigo casarão 
onde funcionou a Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel. Será 
lá, num futuro bem próximo, a 
sede do Museu de Arte Leo
poldo Gotuzzo. Basta o apoio 
da nossa comunidade e das 
grandes empresas, pois o pré
dio necessita ser recuperado.

A reitora Inguelore de Sou
za, uma mulher inteligente e de 
grande capacidade, esteve à 
frente da solenidade juntamen
te com o diretor do Malg, Ni- 
cola Caringi Lima, e do diretor 
do Margs, Fábio Coutinho.

Muita gente conhecida par
ticipou do cocktail - canapés 
variados de Dudu - antes do 
deslocamento ao Centro de

KÁTIA Pizarro Hernan- 
dez, Juan Manoel Ber- 
tran (reitor de uma 
universidade mexicana) 
e a reitora da UFPel 
Inguelore de Souza 
durante o cocktail da 
semana passadaFRANCISCA Luiza Peró Osório usou rosas vermelhas 

na sua mesa
ij

W-i-jLÚCIA Weymar 
utilizou copos de 

leite no arranjo
-•~Á

I •:
I*

Integraçãodo Mercosul, onde 
aconteceu a exposição com 
parte do acervo do Margs.

De lá, as autoridades e con
vidados especiais participaram 
de um dinner no Casarão 2, 
tendo a participação de um gru
po de senhoras de nossa soci
edade, que montaram as me
sas com o bom gosto de sem
pre.

MARIA Rita Sampaio montou um arranjo delicado com 
cravinas e outras flores

Florinha assinou o menu 
complementado com doces tí
picos de Pelotas.

Na página desta segunda- 
feira, José Mattos retrata o 
«r^ntecimento.

HILDINHA Simões Lopes usou uvas e castiçais de prata

i
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ANNELIESE 
Abrantes usou 

fruteira Isabelina 
decorada com 

lisandros, lírios e 
rosas
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■ MARINA OLIVEIRA
MARINA ESPECIAL Melange entre cultura, arte e sociedade

■ Fotos MATTOS/DP
Com a abertura da exposição 

do Margs em Pelotas e anúncio da 
destinação do prédio da antiga 
Escola Eliseu Maciel para o Mu
seu Leopoldo Gotuzzo, feita pela 
reitora Inguelore de Souza, o Cen
tro Histórico de Pelotas viveu 
momentos gloriosos no último dia 
3 de novembro.

O happening incluiu co
quetel no Eliseu Maciel, com um 
dos salões lindamente decorado 
pelas líderes Aríete Gomes da Sil
va e Lena Pinto Ferreira (Samalg) e 
serviço perfeito de Dudu, belíssi
ma montagem das obras no Centro 
de Integração do Mercosul e jan
tar à luz de velas no casarão n9 2 
da praça Pedro Osório, quando 
dez das mais expressivas figuras 
femininas de nossa sociedade (li
deradas por Maria Rita Sampaio) 
foram anfitriãs para a cúpula da 
UFPel e autoridades. O evento 
mostrou que Pelotas ainda sabe 
unir cultura e refinamento, como 
foi no tempo áureo de sua “civili
zação”. E confirmou mais uma vez 
a liderança cultural do diretor do 
Malg, Nicola Caringi Lima e o lu
gar definitivo que Maria Rita Sam
paio tem assumido como líder so
cial, em prol dos valores de Pelo
tas, junto a ela mulheres como 
Hildinha Simões Lopes, Neiva 
Ferreira Kessler, Fernanda Carin
gi, Francisca Osório e outras, mos
tram-se também dispostas a abra
çar a causa cultural.

É a sociabilidade e osavoir- 
faire das pelotenses a serviço da 
cultura, junto a homens de visão 
como Orayl Araújo, deputado Ber
nardo de Souza, 0 líder da Integra- 
sul Mogar Xavier, Fernando Les- 
sa Freitas e muitos mais.

^ O vernissage contou com a 
presença de mais de 200 pessoas, 
representantes dos mais diversos 
segmentos sociais, culturais, po
líticos e econômicos de Pelo
tas, provando que podemos fazer 
da cultura o nosso carro-chefe para 
o desenvolvimento e o reergui- 
mento de nossa cidade.

& Entre as muitas mulheres

DIRETOR do Margs, Fábio Coutinho e coordenador de 
Assuntos Institucionais da Secretaria de Estado da Cultu
ra, Hamilton Braga

REITORA Inguelore de Souza e o diretor do Malg, Nicola 
Caringi, assinando o termo de compromisso com a Secre
taria de Cultura do RS

PRÓ-REITOR de Extensão da UFPel, Francisco Elifalete 
Xavier, o general Ubiratan Pillar, comandante da 8- BIM, 
e esposa Tereza Cristina

elegantes presentes no evento, 
lembro os nomes de Virginia Fet- 
ter Gomes, Renata Gastai, Paula 
Oliveira, Antoninha Sampaio, An- 
neliese Abrantes, Noêmia Maga
lhães. Luciana Renck Reis, Flávia 
Lange, Inguelore de Souza, Maria 
Amélia Carpena, Regina Pinto, 
Blanca Bender Carpena de Mene- 

MARIA Rita Sampaio e Anneliese Abrantes, lideranças zes.Therezinha Caringi Lima, Zazá 
no jantar do casarão Maia, Beth Osório Marques, Car- 

men Regina Diniz, Cássia Antoni- 
olli, Raquel Schwonke, Isabella Vi- 
anna, Roberta Alves Pereira de 
Souza, Maria da Graça Lima Silvei
ra, Maria Ignês Caputo, Moema 
Kraft, Margarida Kraft Vieira, He
loísa Rosselli, Isabela Freitas, Zezé 
Talavera, Mirska Simões Lopes, 
Carmen Vera Leitzke, Márcia Ca
ringi Lima, Luciana Dias da Costa 
Vianna, Maristela Schenatto Por
tugal, Laurinha Satte Alam, entre 
muitas e muitas mais.

Nos comentários, a forma
ção do grupo de Amigos de Pelo
tas, que deverá organizar-se para 
resgatar nossas tradições e atua
lizar nossa cultura, com vistas à 
consolidação de Pelotas como a 
cidade cultura do Rio Grande do 

CLARICE Rego Magalhães e Ana Lúcia Schild, lideran- Sul. Vamos, voltar a ver a Atenas 
ças da Samalg Rio-grandense?
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A ■4 14 LEXPOSIÇÃO itinerante do Margs leva centenas ao Centro de Integração

Opinião e ao artista plástico Jo
Atraso deverá ocorrer devidc

■ JOSÉ RICARDO CASTRO 
Editoria de Política

■ ROBERTO RIBEIRO 
Editoria de Cultura

bém pode ser tocada por aqu 
que está vendo”, encoraja Pel 
grin. Nestas circunstâncias 

Uma exposição histórica, com preconceito fica em segui 
potencial para despertar nas pes- plano e as emoções vêm à t( 
soas o interesse pela arte. Só com mais facilidade. Pelleg 
poi este motivo a Mostra Itine- dá a dica: “É bom não vir arn 
rante do Margs (Museu de Arte do, preocupado em querer sal 
do Rio Grande do Sul), exposta ou entender: apenas olhe a ol 
desde o dia 3 no Centro de Inte- ou deixe a obra olhar pra voc 
gração do Mercosul, é merece- A montagem também mert 
dora de aplausos. A opinião é de atenção de Pellegrin. Segun 
José Luiz Pellegrin, artista piás- ele, a leitura das telas é facilita 
tico e professor de pintura do pelo ordenamento cronológi 
ILA/UFPel. “Para a função pe- com que estão expostas: “Paí 
dagogica a que se propõe esta uma noção de temporalidade, 
exposição cumpre o seu papel, que cada obra tenha sido proc 
pois permite que as pessoas te- zida num determinado perío 
nham contato direto com obras e, conseqiientemente, segui 
de artistas de expressão nacio- uma escola estética”, 
nal”, enfatiza.

Conforme Pellegrin, doutor

Em audiência que poderá 
ocorrer entre hoje e amanhã 
com o presidente do Tribu
nal de Justiça do Estado, a 
diretoria do Sindicato dos 
Municipários de Pelotas pe
dirá que seja garantido 0 pa
gamento dos salários aos ser
vidores, hoje preterido 
função dos precatórios 
estão sendo executados.

O advogado do Simp, Sa
muel Chapper, diz entender 
que, na situação em que 0 
problema está colocado, os 
precatórios ora em 
Çã°, não são de natureza ali- do possível” 
rnentar o que é o caso do Dentro da le 
sa ano de cada servidor. “Os Ihista vigente . 
salanos ja estão atrasados e trabalhador é c 
esta decisão prejudica mais disponível, ten 
ainda a possibilidade de um servado “Não 
pagamento o mais atualiza-

em
que

CRÍTICA-Mesmo satisft 
em Artespela USP (Umversida- to com a Mostra, Pellegrin rev 
de de São Paulo), quem não la que o período em que as tel 
possui repertório capaz de de- foram produzidas (primeira m 
codificar uma obra não deve se tade do século) não foi dos mz 
intimidar. Visitar a Mostra é a ricos. Na sua opinião a arte br 
oportunidade para estreitar rela- sileira estava muito distante < 
ções com o mundo das artes, que se fazia em terras européü 
“Uma pessoa que não detém “A pintura de Di Cavalcanti ní 
informações capazes de tradu- avançou muito e Portinari ní 
ziro material em exposição tam- teve sorte quando foi para

SAMUEL Chaexecu-
, í

que é com o sei

-- a__
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14 DIÁRIO POPULAR CULTURA • Quarta-feira, 10 de novembro de 1999

Mostra Itinerante estimula a arte
Opinião é do artista plástico José Luiz Pellegrin, professor do ILA e doutor em arte

■ ROBERTO RIBEIRO 
Editoria de Cultura

bém pode ser tocada por aquilo Europa, pois não pegou a ousa-

.. ....... k.-nSjshsk £,br:s"ior„v?t jsjafisssBípoMíMpSwrss" s/iiilis; SKFsrsrss?
Eisrsri-s ttEjassíás - “s-
do Rio Grande do Sul), exposta ou entender: apenas olhe a obra 
desde o dia 3 no Centro de Inte- ou deixe a obra olhar pra você”, 
gração do Meicosul, é merece- A montagem também merece 
dora de aplausos. A opinião é de atenção de Pellegrin. Segundo 
José Luiz Pellegrin, artista piás- ele, a leitura das telas é facilitada 
tico e professor de pintura do pelo ordenamento cronológico 
ILA/UFPel. “Para a função pe- com que estão expostas: “Passa 
dagógica a que se propõe esta umanoçãodetemporalidade,de 
exposição cumpre o seu papel, que cada obra tenha sido produ- 
pois permite que as pessoas te- zida num determinado período 
nham contato direto com obras 
de artistas de expressão nacio
nal”, enfatiza.

Conforme Pellegrin, doutor

■ MOIZÉS VASCONCELOS/DPda”.

e, conseqüentemente, seguido 
uma escola estética”. MÃE MORTA, de

Lasar Segall, é para 
Pellegrin (acima) oCRÍTICA - Mesmo satisfei- 

em Artes pela USP (Universida- to com a Mostra, Pellegrin reve- 
de de São Paulo), quem não la que o período em que as telas 
possui repeitório capaz de de- foram produzidas (primeira me- 
codificar uma obra não deve se 
intimidar. Visitar a Mostra é a

destaque da
exposição: “Traduz
mais do que

tade do século) não foi dos mais 
ricos. Na sua opinião a arte bra- 

oportumdade para estreitar rela- sileira estava muito distante da 
ções com o mundo das artes, que se fazia em terras européias. 
“Uma pessoa que não detém “A pintura de Di Cavalcanti não 
informações capazes de tradu- avançou muito e Portinari não 
zir o material em exposição tam- teve sorte quando foi para a

descreve”
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■ Foto MATTOS

Elegantes no jantar
fü No recente jantar do Malg, no casarão 2, evidência para 

a elegância de Inguelore de Souza, Maria Rita Sampaio, 
Hildinha Simões Lopes Costa, Isabela Vianna, Francisca 
Luíza Peró Osório, V irginia Fetter Gomes, B lanca Bender 
Carpena de Menezes, Carmen Vera Leitske, Lúcia Wey- 
11 ar, Anneliese Abrantes, Clarice Magalhães, Aríete Go- 
nes da Silva, Ana Lúcia Schild, Regina Diniz, Lena Pinto 
^erreira.

O diretor do Margs, Fábio Coutinho e Anneliese Abrantes
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Mostra Itinerante termina hoje
MALG - Se uma vai outra ex-Quem já viu pode ver de novo. zadores, compareceram ao local.

E quem ainda não viu não pode Deste número, pelo menos a me- posição fica. No Museu de Arte 
deixar de ver. Hoje é o último dia tade foi de estudantes das esco- Leopoldo Gotuzzo, o artista plás-

las do ensino médio e fundamen- tico Fernando Baril expõe até o
final do mês a exposição Obras 
recentes. ■ RR/DP

para conferir a Mostra Itinerante 
do Margs (Museu de Arte do Rio tal. “Acho que alcançamos o ob- 
Grande do Sul). As 16 obras, assi- jetivo”, informa aliviado o diretor 
nadas por artistas como Lasar Se- do Malg, Nicola Caringi. 
gall, Di Cavalcanti, Cândido Porti- Depois de Pelotas o material 
nari, entre outros, esperam a comu- que compõe a Mostra Itinerante 
nidade das 14h às 18h no Centro será transferido para Santa Ma- 
de Integração do Mercosul.

Durante os dez dias que per- posição também permanecerá por 
maneceu em Pelotas, mais de três dez dias. A inauguração será 
mil pessoas, segundo os organi- quinta-feira, dia 18.

ria. Na Cidade Universitária a ex-

■ MOIZÉS VASCONCELLOS/DP

POPULARES observam Menina, de Henrique Cavalleiro

,,w-

■
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Mostra do MARGS
em Santa Maria

Exposição fica até dia 28 no MASM
A mostra itinerante de acervo do Museu de Aites do Rio Grande do 

Sul^ estará a partir de amanhã, em Santa Maria. A coletiva de abertura 
será às 20h no Museu de Arte de Santa Maria. Compõe a mostra um 
conjunto de nomes históricos da pintura brasileira e reúne 16 óleos 
de Ângelo Guido, Benito Castaneda, Portinari, Edson Motta, Di 
Cavalcanti, Iberê Camargo, João Fahrion, Pedro Weingãrtner, 
outros.

entre

A exposição possui monitores especialmente treinados para 
informar os visitantes. O projeto de itinerância no interior do Estado 
concretiza a estratégia de descentralização cultural da Secretaria Es
tadual da Cultura.

A exposição fica em Santa Maria até o dia 28 de novembro, no
Museu de Arte, na avenida Presidente Vargas, 1400, telefone 0** 55 
222 8300.

O museu fica aberto de terça a sábado, das 8h30 ao meio-dia e de 
segunda a sexta, da 13h30 às 18h.
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DIÁRIO DA MANHÃ

Acervo do Museu do Estado 

será exposto em Passo Fundo
ODM

ãk Mostra Itinerante do Acervo _ 
do Museu de Artes do Rio %

Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs) estará no Museu de Artes 
Visuais Ruth Schneider (Mavrs) 
de Io a 12 de dezembro. O 
vemissage de abertura é dia 1 °, das 
20 às 22 horas. A mostra em Passo 
Fundo é a última das quatro reali
zadas em museus do interior em 
99 e integra o projeto, da Secreta- 1 
ria de Cultura do Estado, de apre- 1 
sentar a arte do Margs pelo Esta- 1 
do. O acervo itinerante é compos- | 
to por raridades da arte plástica | 
nacional e internacional.

Pela primeira vez, Passo |
Fundo recebe quadros de Cândido 
Portinari, Di Cavalcanti, Ado j 
Malagoli, Alberto Guignard,
Joseph Bail e outros. O valor fi- | 
nanceiro e artístico das obras inte
grantes da mostra obriga a Univer
sidade de Passo Fundo (UPF) e 
prefeitura municipal - mante
nedoras do Mavrs - reforçar a
segurança do museu durante os ^ ^ portjnarj ^ prjmejra vez é exposta n0 município

eETta mesma mostra passou, Roseli Pretto, diz que o fato do O Mavrs íocaliza-se junto
a partir de 20 de outubro, por Mavrs ter sido escolhido para ex- ao Museu ^lsl0^1C0
Caxias do Sul, Pelotas e está até por esta mostra demonstra o res- (MHR) na Avenida Brasil 758
dia 28 de novembro em Santa Ma- peito que o museu atingiu, nos no prédio da antiga íntendencm
ria. A diretora do Mavrs, a artista seus três anos de existência, no 0 f°ne
plástica e professora da UPF, Rio Grande do Sul. (54) 312-3600.

1

Cí':| ' •

í
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4 QUARTA-FEIRA, 17/11/99 - SANTA MARIA
RESUMO

Mostra de arte na cidade
Q

í 1
£

O Secretário de Cultu
ra do Estado, Luiz Pilla 
Vares, estará em Santa 
Maria hoje. Ele vem para 
a abertura da mostra itine
rante do Acervo do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS).

A abertura da exposi
ção está prevista para as 
20h, no Museu de Arte de 
Santa Maria. Na mostra 
estão obras de Portinari 
(como a que está repro
duzida na foto), Di Caval
canti, Alberto Guignard, 
Ado Malagoli, Joseph Bail 
e Pedro Weingártner.
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j MOSTRA Itinerante do i 
, Acervo Museu de Arte do Rio 
• Grande do Sul Ado Malagoli vai I 
| entrar em cena no Museu de Artes I 
. Visuais Ruth Schneider. O período , 
I destinado a visitação 
| de dezembro, sendo que de terça a I 

domingo - das 9h às 18h e às quartas 
I - das 9h às 21 h30min. Abertura cm | 
| 10 de dezembro, das 20h às 22h. Para i 

a sua apreciação, telas de Pedro 
| Weingãrtner. Cândido Portinari. | 
i EmilianodiCavalcanti.JosephBail. i 

Alberto Guignard. Ado Malagoli... '

vai de Io a 12
s.s

«•"
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Domingo, 
21 de novembro de 1999

SEGUNDO? /c r?t cp. cdi&irmi^
MAN II ADiário d A

MOTAS DE ARTE
MOSTRA ITINERANTE DO “MARGS”

Francisco VIDAL (*)

Edson Motta estiliza em contornos 
geométricos, em cores, sua "Natureza morta ; 
a "Paisagem” de Iberê Camargo, mostra um

De 3 a 14 do corrente mês de novembro 
a mostra do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul se encontra em nossa cidade como parte
de um empreendimento itinerante que, tendo rancherio no cotovelo de um no.

EZSSXSSSSSSi —™ bSSSS-V
aqui o Museu de Arte "Leopoldo Gotuzzo" Cavalheiro dá core forma ao melancólico olhar
assumindo a acolhida desse acervo.

A inauguração da visita compareceu 
bom número de interessados, além de 

autoridades, a visitação sendo diária, 
prosseguindo no roteiro programado.

Sendo assim e seguindo a ordem 
alfabética respeitada pelo catálogo, o "Gato 
preto", de Aldo Malagoli, em verdade é mais 
um retrato, sóbrio e expressivo de quem o "Moça , de Oscar Pereira da Sil a. 
empunha; no “Retrato de D. Maria de Lourdes "PlacedeTertre e a visão expressa e
Pires da Rocha", Gignara soube captara luz de traços quase geométricos por parte de Rubens 
um olhar atento do modelo, o que realizou com Bustamente Sá e Pedro Wnngartner comparece
sensibilidade e a ternura que o modelo lhe com muita luz e classe no belíssimo Daphms

e Cloé".

da "menina”.
João Fahrion, embora entitule de "0 

Vestido Verde" a seu quadro, nele capta a 
expressividade facial e suave carnatura de seu 
modelo; os contrastes de vida e morte também 
surgindo em "Mãe Morta", impressionante cena 
fúnebre de Lasar Segall, a vida está presente 

expressão e na coloração apidéramita de

um

na

inspirou. Acompanha a mostra itinerante o 
respectivo e fiel catálogo e objetos 
recordatórios, além do grupo de gentis 
zeladoras ali dispostas não apenas a fornecer 
esclarecimentos mas dispensar os necessários 
cuidados para que admiradores mais afoitos 
não estrapolem o direito de tocar as obras de 
arte com o olhar!...

Ângelo Guido pincelou com classe uma 
paisagem num “Entardecer" enquanto Benito 
Castaneda, em largos traços pôs em primeiro 
plano uma junta de bois em “Vida de Fazenda . 
“Menino do Papagaio” é o motivo de uma figura 
humana jovem a lidar com sua pandorga.

Na "Catedral de Buenos Aires” Edgar 
Koetz destaca o frontão grego do templo, 
enquanto di Cavalcanti salienta num primeiro 
planos as robustas figuras das “Colonas”. (*) Cronista de Arte
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Mostra
Chega a Passo Fundo a 

Mostra Itinerante do MARGS, 
Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul Aldo Malagoli. São pe
ças do acervo do museu que 
chegam a quatro cidades do 
interior. Caxias do Sul, Pelotas 
e Santa Maria já tiveram a opor
tunidade de conhecer a mos
tra. Agora é a vez de Passo 
Fundo, que terá a exposição 
no período de 19 a 12 de 
dezembro. Imperdível. Será 
no Museu de Artes Visuais 
Ruth Schneider, trazendo 
obras de Iberê Cámargo, 
Cândido Portinari, Emiliano 
Di Cavalcanti e tantos ou
tros mestres.
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DIÁRIO DA MANHÃ GERAL

Museu recebe raridades 

da arte nacional
permanece em Porto Edgar Koetz, Edson Motta, Di 
Alegre não viajando Cavalcanti, Henrique Cavalheiro, 
mais pelo Estado.

Omuseurecebe-
Iberê Camargo, João Fahrion, 
Joseph Bail, Lasar Segall, Oscar 

rá uma infra-estrutura Pereirada Silva, PedroWeingãrt
especial. Os primeiros e Bustamante Sá. 
profissionais do Margs

ner

A seleção do conjunto de 
chegam ao município obras é responsabilidade de técni- 
segunda-feira e montam cos do acervo do Margs. O projeto 
climatizadores, neces- de itinerância concretiza a estraté- 
sários para manter a gia de descentralização cultural da 
qualidade das pinturas. Secretaria de Cultura do Estado, 
O grupo executa esta desenvolvendo intercâmbios epar- 
atividade por dois dias. cerias culturais entre museus 
Ainda há a presença de Estado, 
uma equipe para visto
riar o museu, determi- Estado também proporciona a pa
nar os locais e pôr cada lestra gratuita do crítico de arte José 
obra em seu devido es-

no

A Secretaria de Cultura do

Luiz do Amaral, professor 
orientador do Margs e do Museu 

A mostra do de Arte Contemporânea e funcio- 
Margs, no município, é nário da Secretaria de Cultura do 

parceria com a pre- Estado. A palestra acontece dia 7, 
feitura municipal e a às 19h30min, no Teatro Municipal. 
Universidade de Passo A exposição das obras tam-
Fundo (UPF). As duas bém recebe o apoio da Associação

Esta é a última ♦ • entidades proporciona- dos Amigos do Museu. Sexta-feira,Esta ea ultima visita deste acervo pelo interior ram quatro guardas para a presidente da entidade. Una Pe-
^^omeça segunda-feira os pre- vigiar dia e noite o acervo. Ainda, reira da Cunha e a vice, Marília 
W parativos para a Mostra prefeitura e UPF garantem a manu- Bemardon, acompanhadas da dire- 
Itmerante do acervo do Museu de tenção da infra-estrutura. O públi- tora da Mavrs, Roseli Pretto, visita-
a IOGranded°Sul (Margs) co visitante será orientado por três ram o DM divulgando a mostra
Ado Malagoh, em Passo Fundo. As monitores fixos do Mavrs e três 
obras serão expostas de Io a 12 de voluntários da Faculdade de Artes
dezembro no Museu de Artes Vi- e Comunicação da UPF. O grupo é O Mavrs, em Passo Fundo,
suais Ruth Schneider (Mavrs) - treinado para orientar os visitantes localiza-sejunto ao Museu Históri- 
AvemdaBrasil Oeste, 758. Amos- sobre a história e significado das co Regional (MHR). Os museus 
tra possui 16 óleos de nomes histó- obras. permanecem abertos de terças-fei-
ncos da arte nacional e passou por As obras a serem apresen- ras até domingos, das 9 às 18 horas
tres cidades: Caxias do Sul, Pelotas tadas são de 16 artistas: Ado e às quartas-feiras das 9 horas às 
e Santa Maria. A mostra, em Passo Malagoli, Guingnard, Ângelo 2 lh30min. O telefone de contato é o 
Fundo, e a ultima. Após, o acervo Guido, BenitoCataneda, Portinari, (0XX54)312-3656, ramal quatro.

paço.

em

considerada a mais importante dos 
últimos anos.
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Passo Fundo
# Mostra Itinerante - Depois de passar por várias cidades do interior do
Rio Grande do Sul, inicia, em Passo Fundo, no dia Tdedezembro aMostra 
Itinerante do Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli. A exposição estará no Museu de Artes Visuais Ruth Scheneider 
e ficará em Passo Fundo até dia 12 de dezembro. A realização é do Governo 
do Estado, da Prefeitura Municipal e da UPF.

M
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mm “ mwHHhhIPedro Weingártner

# Mostra Itinerante - Depois de passar por várias cidades do interior do 
RioGiandedoSul,inicia,em Passo Fundo,nodia l°dedezembro aMostra 
Itinerante do Acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli. A exposição estará no Museu de Artes Visuais Ruth Scheneider 
e ficará em Passo Fundo até di a 12 de dezembro. A real ização é do G 
do Estado, da Prefeitura Municipal e da UPF.

overno
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Passo Fundo recebe acervo do Margs
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli está realizando, juntamente com o 

governo do eslado, através da Secretaria de Estado da Cultura, uma Mostra Itinerante de seu 
acervo. O evento teve início no dia 20 de outubro, cm Caxias do Sul, passando por Pelotas, 
Santa Maria, c será concluído cm Passo Fundo, onde permanecerá do dia Io ao dia 12 de 
dezembro.

O acervo do Margs conta com 22 500 obras de diversos artistas renomados, entre eles 
Portinari c Di Cavalcanti. A direção do museu selecionou dezesseis dessas obras para transi
tarem nas quatro cidades, tendo estas sido geograficamente escolhidas por concentrarem 
uma grande c variada região de abrangência. Alcm disso, essas cidades são tidas como pólos 
econômica c culturalmcnlc importantes no mapa do estado.

No dia Io de outubro, uma equipe de monitores (nove componentes) do Museu de Artes 
Visuais Ruth Schneidcr - Marvs - participou de uma reunião cm Porto Alegre a fim de receber 
orientações c treinamento que serão dedicados ao acervo. Professores, estagiários e chefe de 
segurança scnlcm-sc aptos a receber as obras c tornar a mostra um grande evento cultural.
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Obras do MARGS vêm a Passo Fundo
cidades de Caxias do Sul,
Pelotas e Santa Maria.
Segundo Ricardo Frantz, 
técnico de Assuntos Cul
turais, este é um projeto 
inédito. “Pela primeira vez 
estas obras saem do 
MARGS, para chegarem 
mais próximas da popu
lação das cidades do in
terior, permitindo a quem 
não pode chegar a Porto 
Alegre conhecer estes trabalhos”. Ele des
tacou que a receptividade nas cidades que 

a exposição já percorreu, foi muito 
além do esperado. “0 povo foi 
muito receptivo e a repercussão 
foi maravilhosa. Esperamos o mes
mo aqui em Passo Fundo”.

As 16 telas fazem uma breve 
retrospectiva da história da arte 
nos últimos 50 anos. Os quadros 
começam retratando o Período 
Modernista, vivido no início do 
século, e evoluem nas artes, mos
trando as escolas, mudanças e

tendências que a pintu
ra vivenciou. Entre os 
pintores expostos es
tão nomes famosos 
como: Portinari, Di 
Cavalcanti 
Segall,
Weingartner e muitos 
outros.

0 último mês do milênio inicia no 
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, 
com uma das exposições mais importan
tes que Passo Fundo já recebeu: a Mostra 
Itinerante do Acervo do Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - 
MARGS. São 16 telas dos mais famosos 
pintores brasileiros, que poderão ser 
admiradas pela população passo- 
fundense, de hoje até o dia 12 de dezem-

Lasar
Pedro

“A história da arte 
não está parada. Tenta
mos fazer uma linha 

cronológica da pintura, apresen
tando nomes importantes e ca
racterizando períodos”, disse 
Ricardo Frantz. Segundo ele, estas são as 
melhores e mais importantes obras do 
acervo do MARGS.

Por serem obras de grande valor, para 
que pudessem sair do MARGS foram 
seguradas. 0 transporte é feito em uma 
caminhonete climatizada e guarnecida por 
segurança. Os locais que recebem as 
obras também precisam ser adaptados, 
terem climatização e iluminação adequa
da para que não haja danificação de nem 
uma peça. As salas do segundo piso do

Henrique CavaHeir»bro.
As obras que saem do acervo do 

MARGS para vir a Passo Fundo, integram 
uma mostra itinerante que já percorreu as

MAVRS sofreram modificações para aten
der as condições exigidas. Foram coloca
das paredes móveis para tapar aberturas 
e feita uma climatização adequada. Se
gundo a diretora do Museu Ruth 
Schneider, Roseli Pretto, foram contrata
dos três novos monitores voluntários, 
além dos já existentes, para trabalhar 
durante a exposição. Estes monitores 
realizaram em Porto Alegre um treina
mento, onde foram orientados sobre o 
desenvolvimento da exposições, cuida

dos com as obras e atendimento 
adequado aos visitantes.

Durante todo o dia de hoje as 
obras estão sendo colocadas no 
Museu. A partir das 20 horas o 
local está aberto a visitação públi
ca. A abertura oficial contará com 
a presença do Secretário de Cultu
ra, Pila Varez, e do diretor dc 
MARGS, Fábio Coutinho. A exposi
ção é organizada pela Prefeiture 
Municipal e Universidade de Passe 
Fundo, uma realização do Gove k 
do Estado, com parcerias de diversas 
empresas e setores da sociedade.

• '4^ .
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Mostra dos gigantes das artes abre hoje
REPRODUÇÃO DM

A abertura da Mostra sença do secretário de Cultu- _ 
Itinerante do Museu de Artes do radoEstado,RaulPillaVares, 1 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli o prefeito de Passo Fundo, g

Júlio Teixeira, a diretora do S(Margs) é hoje, às 20 horas, no 
Museu de Artes Visuais Ruth 
Schneider (Mavrs) e permanece no mais autoridades estaduais e jfí 
município até dia 12. Pela primeira municipais,
vez, Passo Fundo recebe obras de
Cândido Portinari, Di Cavalcanti e considerada o prêmio pelos 
outros 14 gênios da arte nacional e três
internacional. Para recebê-las, o Mavrs. Roseli Pretto recorda

que apenas três cidades, além

Mavrs, Roseli Pretto, e de-

A Mostra Itinerante é i

anos de existência do

Mavrs foi preparado 
climatizadores, divisórias e segu- de Passo Fundo, foram esco- 
rança. Esta é a última das quatro lhidas para receber a exposi- 
mostras intinerantes. Após, ção-Caxias do Sul, Pelotas e
retomará a Porto Alegre, de onde Santa Maria.

com

A partir de amanhã,
Os preparativos para rece- os visitantes da exposição 

ber a Mostra encerraram ontem. Os também contam com três
técnicos do Margs e funcionários monitores fixos e mais três 
da Universidade de Passo Fundo voluntários da Faculdade de 
(UPF) trabalharam para garantir, no Artes e Comunicação. O gru- 
ambiente, a temperatura média de po é treinado para orientar os 
20 a 22 graus centígrados e umidade visitantes sobre a história e 
entre 50% e 55% - condições essen- significado das obras -que, em sua 
ciais para garantir a preservação maioria, remontam a primeira meta-
das obras. A prefeitura municipal, de do século XX. 
em parceria com a UPF, proporcio- Os quadros expostos são
nou reforço na segurança do mu- dos seguintes artistas: Ado cretana de Cultura do Estado, que
seu. A recém-criada Associação dos Malagoli, Guingnard, Ângelo também proporciona a palestra gra- O Mavrs localiza-se junto
Amigos do Museu também ofere- Guido,BenitoCataneda, Portinari, tuita do crítico de arte José Luiz do ao Museu Histórico Regional

Edgar Koetz, Edson Motta, Di Amaral. (MHR),naAvemdaBrasil,758.0s
Cavalcanti, Henrique Cavalheiro, Professor-orientador do museus permanecem abertos de

As obras chegam ao muni- João Fahrion, Joseph Bail, Lasar Margs e do Museu de Arte Con- terças-feiras até domingos, das 9 às
cípio hoje. À tarde são instaladas Segall, Oscar Pereira da Silva, Pedro temporâneae funcionário da Secre- 18 horas e as quartas-feiras das 9 as
por profissionais da capital do Es- Wingãrtner e Bustamante Sá. taria de Cultura do Estado, Amaral ^^•<?^*fol,cdecontatoeo
tado. À noite, a abertura é na pre- A responsabilidade pela orienta os monitores do Margs e (0XX54)312-3656.

não sairá mais.

■“***•*»*• ■>*

Portinari faz parte das obras em exposição
seleção do conjunto de obras é dos leciona História da Arte. Em Passo 
técnicos do Margs. O projeto de Fundo, Amaral palestra sobre His- 
itinerância concretiza a estratégia tóriadaArtenodia7,às 19h30min, 
de descentralização cultural da Se- no Teatro Municipal. A entrada é

franca.

ceu apoio para divulgar a exposi
ção.
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Obras como esta de João Fahro já estão expostas no museu )

uuiiubiubúiiúuiu-uin üzdifl&li&ncÃ 
fixos e mais três voluntários da Fa
culdade de Artes e Comunicação. O 
grupo é treinado para orientar os 
visitantes sobre a história e signifi
cado das obras, em sua maioria na
cionais e da primeira metade do 
século XX. A recém-criada Associ
ação dos Amigos do Museu tam
bém ofereceu apoio para divulgar a 
exposição.Os quadros expostos 
são dos seguintes artistas: Ado 
Malagoli, Guingnard, Ângelo 
Guido, BenitoCataneda, Portinari, 
Edgar Koetz, Edson Motta, Di 
Cavalcanti, Henrique Cavalheiro, 
João Fahrion, Joseph Bail, Lasar 
Segall, Oscar Pereira daSilva, Pedro 
Wingártner e Bustamante Sá.

O Mavrs localiza-se junto ao 
Museu Histórico Regional (MHR), 
na Avenida Brasil, 758. Os museus 
permanecem abertos de terças-fei
ras até domingos, das 9 às 18 horas 
e às quartas-feiras das 9 às 
21 h30min. O telefone de contato é o 
(0XX54)312-3656.

iCm, aa l.kj uuraa, flu iviustuUC /Al- I;tes Visuais Ruth Schneider 
(Mavrs), e permanece até dia 12.
São 16 quadros e entre eles há obras 
de Di Cavalcanti e Portinari. Desde 
segunda-feira, técnicos prepararam 
o Mavrs com climatizadores e divi
sórias. Ontem, instalaram os qua
dros, em ordem cronológica.

Esta é a última parada da Mos
tra Intinerante. Após, retoma a 
Porto Alegre de onde não sairá mais.
As obras expostas estão avaliadas 
em R$2,5 milhões. Para protegê-las, 
a prefeitura municipal e a Universi
dade de Passo Fundo (UPF) pro
porcionaram reforço na segurança secretário de Cultura do Estado,

Luiz Pilla Vares, a secretária muni-
A temperatura e umidade tam- cipal de Cultura, Lurdes Canelles, a 

bém são essenciais. Os técnicos do diretora do Mavrs, Roseli Pretto, e 
Margs e funcionários da UPF traba- demais autoridades estaduais e mu- 
lharam para garantir, no ambiente, a nicipais. A Mostra Itinerante é con- 
temperatura média de 20 a 22 graus siderada o prêmio pelos três anos 
centígrados e umidade entre 50% e de existência do Mavrs.
55% - condições essenciais para 
garantir a preservação das obras. A nas três cidades, além de Passo 
abertura, ontem, foi na presença do Fundo, foram escolhidas para rece-

Oscar Pereira da Silva, Moça, faz 
parte da exposição

do museu.

Roseli Pretto recorda que ape-
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Aberta a Mostra 

Itinerante do Margs
AMostra Itinerante do Museu 

de Artes do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli (Margs) abriu on
tem, às 20 horas, no Museu de Ar
tes Visuais Ruth Schneider 
(Mavrs), e permanece até dia 12. 
São 16 quadros e entre eles há obras 
de Di Cavalcanti e Portinari. Desde 
segunda-feira, técnicos prepararam 
o Mavrs com cl imatizadores e divi-

ber a exposição -Caxias do Sul, 
Pelotas e Santa Maria. A partir de 
hoje, os visitantes da exposição 
também contam com três monitores 
fixos e mais três voluntários da Fa
culdade de Artes e Comunicação. O 
grupo é treinado para orientar os 
visitantes sobre a história e signifi
cado das obras, em sua maioria na
cionais e da primeira metade do 

sórias. Ontem, instalaram os qua- séculoXX. Arecém-criada Associ-
dros, em ordem cronológica. ação dos Amigos do Museu tam-

Esta é a última parada da Mos- bém ofereceu apoio para divulgar a
tra Intinerante. Após, retorna a exposição.Os quadros expostos
Porto Alegre de onde não sairá mais. são dos seguintes artistas: Ado
As obras expostas estão avaliadas Malagoli, Guingnard, Ângelo
em R$2,5 milhões. Para protegê-las, . Guido,BenitoCataneda, Portinari,
a prefeitura municipal e a Universi- Oscar Pereira da Silva, Moça, faz j^gar Koetz, Edson Motta, Di 
dade de Passo Fundo (UPF) pro- Parte da exposição 
porcionaram reforço na segurança secretário de Cultura do Estado, João Fahrion, Joseph Bail, Lasar

Luiz Pilla Vares, a secretária muni- Segall, OscarPereirada Silva, Pedro 
A temperatura e umidade tam- cipal de Cultura, Lurdes Canelles, a Wingãrtner e Bustamante Sá.

bém são essenciais. Os técnicos do diretora do Mavrs, Roseli Pretto, e
Margs e funcionários da UPF traba- demais autoridades estaduais e mu- Museu Histórico Regional (MHR),
lharam para garantir, no ambiente, a nicipais. A Mostra Itinerante é con- na Avenida Brasil, 758. Os museus
temperatura média de 20 a 22 graus siderada o prêmio pelos três anos permanecem abertos de terças-fei

ras até domingos, das 9 às 18 horas 
Roseli Pretto recorda que ape- e às quartas-feiras das 9 às

garantir a preservação das obras. A nas três cidades, além de Passo 21h30min.OteIefonedecontatoéo
abertura, ontem, foi na presença do Fundo, foram escolhidas para rece- (0XX54)312-3656.

FOTO DM

Cavalcanti, Henrique Cavalheiro,

do museu.

O Mavrs localiza-se junto ao

centígrados e umidade entre 50% e de existência do Mavrs. 
55% - condições essenciais para
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MARGS:

Inicia em Passo Fundo 

a Mostra Itinerante
Iniciou ontem, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, uma das exposições 

mais importantes que Passo Fundo já recebeu: a Mostra Itinerante do Acervo do 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS. São 16 telas dos 
mais famosos pintores brasileiros, que poderão ser admiradas pela população 

passo-fundense, até o dia 12 de dezembro.
A abertura oficial contou com a presença do Secretário de Cultura, Pila Varez, e 
do diretor do MARGS, Fábio Coutinho. A exposição é organizada pela Prefeitura 

Municipal e Universidade de Passo Fundo, uma realização do Governo do 
Estado, com parcerias de diversas empresas e setores da sociedade.

Obras,________
As obras que saem do H 

acervo do MARGS para vir :j 
a Passo Fundo, integram 1 
uma mostra itinerante que ;j
já percorreu as cidades de I
Caxias do Sul, Pelotas e j 
Santa Maria. Segundo 
Ricardo Frantz, técnico de 
Assuntos Culturais, este é 
um projeto inédito. “Pela 
primeira vez estas obras 
saem do MARGS, para che
garem mais próximas da 
população das cidades do I 
interior, permitindo a quem não pode chegar a artes, mostrando as escolas, mudanças e ten- 
Porto Alegre conhecer estes trabalhos”. Ele dências que a pintura vivenciou. Entre os pin-
destacou que a receptividade nas cidades que tores expostos estão nomes famosos como:
a exposição já percorreu, toi muito além do Portinari, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Pedro 
esperado. “0 povo foi muito receptivo e a reper- Weingartner e muitos outros.

“A história da arte não está parada. Tenta
mos fazer uma linha cronológica da pintura,

As 16 telas fazem uma breve retrospectiva apresentando nomes importantes e caracteri- 
da história da arte nos últimos 50 anos. Os zando períodos" disse Ricardo Frantz. Segundo 
quadros começam retratando o Período Moder- ele estas são as melhores e mais importantes 
nista, vivido no início do século, e evoluem nas obras do acervo do MARGS.
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cussão foi maravilhosa. Esperamos o mesmo 
aqui em Passo Fundo”.

Segurança____________________________________
Por serem obras de grande valor, para que climatização e iluminação adequada

pudessem sair do MARGS foram seguradas. 0 para que não haja danificação de nem
transporte é feito em uma caminhonete uma peça. As salas do segundo piso do
climatizada e guarnecida por seguran- MAVRS sofreram modificações para
ça. Os locais que recebem as obras atender as condições exigidas. Foram
também precisam ser adaptados, terem colocadas paredes móveis para tapar aber

turas e feita uma 
climatização adequada. 
Segundo a diretora do 
Museu Ruth Schneider, 
Roseli Pretto, foram con
tratados três novos 
monitores voluntários, 
além dos já existentes, para 
trabalhar durante a exposi
ção. Estes monitores reali
zaram em Porto Alegre um 
treinamento, onde foram ori
entados sobre o desenvol
vimento da exposições, 
cuidados com as obras e 
atendimento adequado 
aos visitantes.

• Emitiam» di Cavalcanti
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