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i|50 visitantes

3 seoçoes

1-) 7 pintores antigos nacionais; e estrangeiros 
22) 5 obras de artistas contemporâneos nacionais 

3e) 10 gravuras
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Arte e Espetáculos
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UM MEXICANO 
NO MARGS
Esta obra (foto), é do pintor 
mexicano, nascido em 1858, que 
veio para o Brasil, e 
naturalizou-se aqui, onde 
faleceu em 1939. Henrique 
Bernardeili, é um dos artistas 
que expõe no Museu de Arte de 
Rio Grande do Sul, a partir 
de hoje. Sua obra 
pertence ao acervo do 
Museu, e ficará em 
exposição por algumas semanas, 
podendo o público interessado 
visitar a mostra 
no horário da3 14 às 18 
horas, que é o horário 
normal de funcionamento 
<So Museu

MARGS Expõe as Obras do Acervo
Após quase dois anos desde siia última apre

sentação ao público gaúcho o Museu de Arte do 
Etio Grande do Sul deverá montar a partir de a- 
manhã, no seu horário habitual das 14 às 18 ho
ras. a mostra de seu acêrvo, reunindo 25 obras de 
importantes autores nacionais e estrangeiros, di
vididas em três secções.

A primeira compreende pinturas antigas, e de
verá conta rcom sete obras de pintores nacionais 
e estrangeiros, Pedro Weingartner, Joseph Bail, 
Henrique Bernardeili, Rosa Bonheur. Henrique 
Geoffroy, Arthur Timotheo, Eliseu Visconti.

A segunda secção também de pintura, apre
sentará oito obras de artistas contemporâneos na
cionais, Iberê Camargo, Di Cavalcanti, Ado Mala-

goli, Portinari, Paulo Ozir Rossl, Manabu Mabe, 
Carlos Scliar, e Yutuka Toyota.

Na terceira estão dez gravuras, sendo sete de 
autoria de Marcelo Grassmann e as outras três 
restantes de Osvaldo Goeldi, Yara Tupinambá e 
Doroti Bastos.

Assim, depois de algum tempo, o pôrto-alegren- 
se poderá tomar ocntato com as mais importantes 
obras que constituem o acêrvo do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, pois embora não possua 
mais do que duas centenas de obras de grande 
interesse, tem condições de dar, ao nosso público, 
uma visão bastante boa de alguns aspectos das 
nossas artes plásticas.

Uma das pinturas é do mexicano Henrique 
Bernardeili, nascido em 1858, e natui*alizado bra
sileiro. intitula-se “Perfil” e íoi feito em 1913.
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que se vê no Museu de Arfe
Apos dois anos desde a sua última 

apresentação ao público gaúcho o lYlAKGS 
apresenta agcra a mostra do seu acervo, 
reunido 25 obras de importantes autores 
qacitnais e estrangeiros dividi.,as em três 
secçoes. A primeira compreende pinturas 
an igas, con.a com sete obras de pintores 
nacionais e estrangeiros; Pedro Weingart- 
ner. Joseph Bail. Henrique Bernardelli 
Kosa Bonheii, Henrique Geoffroy Arthur 
Tunotheo, Eliseu Visconti. Também de 
pinturas, a segunda secção apresentará 
oito obras de artis as contemporâneos 
“*c,0”ai1s: lberê Camargo, Di cava canti 
Ado Malagoli Portinari Paulo Ozir Rossi 
Manabu Mobe,, Carlos Scliar e Stutuca 
loyota. Na terceira secção serão apresen
tadas dez gravuras, sendo que sete são de 
autoria de (Ylarcello Grasmaun 
tras três res antes de Oswaido .
Vara Tupinambá e Dorethy Bastos.
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museu de arte do rio grande do sul departamento de n n ia e *'altura
põrto alegre — rgspraça mal. deodoro — teatro são pedro — 1.® andar — fone 4130

agosto de 19o7Porto Alegre,

Secção: PJ1TTUAAA 0 2 H V 0
AO OBRAS QUE SERÃO EXPOSTAS :

/l - " BMPA3GADITTHA M 

\/2 - !i PERPIL "
. Josepli 3ail

Henrique Bernardelli

_ ISQUE3M LAGO IA PLÀLÍOIE Aos a Bonheur

t/4- CRECHE " Ilenri G-eoffroy

A PAivIA DE BRAITCG " Arthur Tlmotheoi/5 -
l/s - " DORSO DE í.IOXHER " 

1/7 - " PAISAGEM " . .. .

Hliseu Yisoonti

Pedro ./eingartner

Ibere Camargo 

E. Di Cavalcanti

V/3 - M PAISAGEM " ......................

\/9 - " COMPOSIÇÃO ......................

yio - 11 o GATO : 1EIQ " ..............

l/ll - " 0 MEBTtTO DO PAPAGAIO 11

[/12 - " 0 POBRE ilUO " .........

/13 - " COMPOSIÇÃO EM 3SIGE "

|/14 - 11 SATURE2A MORTA " .........

1/15 - " MAHDALA I "

Ado Malagoli 

Cândido Portinari

Paulo Czir Aossi

Manabu LTabe

Carlos Celiar

Yutuca Toyota
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ACERVO DO MARGS 
EM EXPOSIÇÃO

Apresentando vinte e cinco 
obras dos mais categorizados 
artistas nacionais e estrangei
ros, contemporâneos e do pas
sado, o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul montou, e está 
apresentando, uma mostra do 
seu acervo — que consta de pou
co mais de 200 obras — na sua 
sede, sita à Praça Mal. Deodo- 
ro. altos do Teatro São Pedro.

Com trabalhos de Iberé Ca
margo, Cândido Portinari, Car
los Scliar, Ado Malagoli, Pedro 
Weingartner, Marcello 
mann, Goeldi, entre tantos ou
tros, a presente mostra dá uma 
oportunidade ao público da 
Capital de tomar contato com 
valorizadas obras desse pequeno 
acervo, uma vez que o MARGS 
sofre do problema crônico que 
envolve a falta de espaço para 
a exposição permanente dessas 
obras, o que seria ideal.

Conoomitantemente à expo
sição que se desenvolve em nos

sa Capital, na cidade de Santo 
Ângelo, por ocasião do Jubileu 
de Prata da Biblioteca Munici
pal daquela cidade, foi promo
vida. em colaboração com o 
MARGS, uma exposição cir
culante das obras do acervo do 
Museu, apresentando obras de 
artistas modernos, que deverão 
ficar em exposição pelo período 
de duas semanas.
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/ Continuará em exposição, uo Museu 
de Are do Rio Grande do Sul, a mos 
tra que reúne vinte e cinco trabalhos 
de importantes artistas brasi eiros e 
estrangeiros, comemporâneus e anti- 
?os, que fazem parte do acervo do 
MARGS, cuja apresentação para o pu« 
blico não ocorria há mais de dois a* 
nos. Previs a para ficar até o dia 15 
de setembro, a referida mostra está 
permanecerá aberta ao púbico interes- 

no horário tiabitual do Museu, 
das 14- às 18 horas, diariamente, menos 
aos sábados e domingos.
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Importantes Obras de Autores 

Nacionais e Estrangeiros no 

Museu de Arte do RGS
Paulo Condini

parte dos trabalhos revolucio
nários que apresentou no Bra
sil, por volta de 1890. Ao mes
mo tempo em que o óleo “Dor
so de Muiher”, realizado por 
Elizeu Visconti, adquirido de 
urna galeria particular, em 1955. 
é uma das mais representati
vas obras do pintor que deco- 

Teatro Municipal do Rio

no Rio Grande do Sul, vamos 
encontrar Ado Malagoli (nas
cido em São Paulo), radicado 
no RGS há muitos anos, com 
a tela “O Homem do Gato 
Preto”, pintada em 1954; Ibe- 
rè Camargo, com um trabalho 
executado em 1946. intitulado 
“Paisagem”; e Carlos Scliar, 
nascido em Santa Maria, com 
um tríptico denominado “Na
tureza Morta”, adquirido do 
artista em 1961, e realizado em 
1960.

Finalmente, dois Japoneses, 
naturalizados brasileiros. São 
éles Manabu Mabe e Toyota, 

trabalhos intitulado»

Um dos problemas em que 
o Museu de Arte do Rio Gran
de do Sui se debate, é o da. fal
ta de espaço disponível para a 
apresentação permanente cio 

acérvo, como seria lícito 
esperar. A realidade, no en
tanto, é que as parcas condi
ções das instalações permitem, 
somente, a exposição parcelada 
dêsse acérvo, — que não é mui
to grande — de tempos em 
tempos, com o sentido de dar 
uma idéia das obras mais im
portantes que dispõe, e sempre 
dentro de um sentido eminen- . 
temente didático.

Por essa razão, depois de 
quase dois anos da apresenta
ção da última mostra, nova
mente se oferece ao público da 
Capital a oportunidade de en
trar em contato com mais al
guns trabalhos, sendo que, nes
sa oportunidade a mostra em 
foco foi desdobrada em três 
secções: duas de pintura sen
do uma de autores antigos, na
cionais e estrangeiros e outra 
com artistas nacionais contem
porâneos; mais uma terceira 
secção de gravuras, só com ar
tistas nacionais,

Na secção de artistas anti
gos, vamog encontrar o nosso 
Pedro Weingartner, com um, 
óleo intitulado “Paisagem”, 
pintada num período desconhe
cido da vida do artista, e adqui
rido dos seus herdeiros em 
1954. Depois de Weingartner. é 
outro brasileiro que vamos en
contrar, Timotheo da Costa, 
com a tela “Dama de Branco”. 
Timotheo, que faleceu em 1923, 
foi aluno livre da Escola Na
cional de Belas Artes e rece
beu importantes prêmios de 
viagens à Europa, e esta tela 
oue o MARGS apresenta foi 
adquirida de um colecionador 
particular em 1957.

A obra “Perfil”, de autoria, 
de Bernardelli — mexicano na
turalizado brasileiro — fazem

seu

rou o 
de Janeiro.

Finalmente, nesta secção de 
artistas antigos, temos três 
pintores franceses, com obras 
pintadas nos últimos anos do 
século passado, e que são: “A 
Empregadinha”, de Joseph 
Bail; “A Creche”, de Juan J. 
E. GeoPfroy; e “Pequeno La.go 

Bonheur, 
sendo que, desta última, fale
cida em 1899. não se tem no
ticias da época em que foi rea
lizada a referida obra. Tõdas 
as obras dos três artistas fran
ceses. foram adquiridas no ano 
de 1957, de uma galeria de arte 
de São Paulo.

Na secção dos artistas con
temporâneos, são oito os pinto
res presentes, e todos brasilei
ras-. De Portinari temos o óíeo 
“O Menino do Papagaio”, tela 
adquirida do autor, _ein 1955, 
cuja data de realização e 1954. 
“Ó Pobre Menino”, é uma tela 
de Paulo Rossi Ozir pintada 
em 1930. e transferida da Bi
blioteca Pública. Estadual para 
o MARGS em 1954.

Transferido do Palácio Pira- 
tini para o MARGS. a tela de 
mniliano Di Cavalcanti “Com
posição”. é um típico trabalho 
do artista que é uni dos mais 
valorizados pintores nacionais 
nestes quarenta anos de moder
nismo, no Brasil.

Entre os pintores com raizes

com os . ,
“Ccmoosicão em Beige” e 
“Mandala I”. obras adquiridas 
em 1960 e 1934 respectivamen-na Planície, Rosa
te.

Na última secção, estão apre
sentadas as xilogravuras do ge- • 
nial Goeldi, “Caminho Aban
donado”, onde se caracteriza 
aquêle ressaltar de uma poesia 
eivada de solidão sem agressi
vidade. Trata-se de uma gra
vura adquirida em 1960, por 
ocasião da realização de sua ex
posição em P. Alegre, patroci
nada pela Divisão dc Cultura 
da SEC.

Por fim, diversas gravuras de 
Marcelo Grassmann, Yara Tu- 
pinambaié Dorothy Bastos, ad
quiridas por ocasião do Festi
val de Artes Contemporâneas, 
realizado em 1960.

Desta forma, o pôrto-aie- 
tem uma ótima oportu-grense . 

nidade de se por em contato 
com mais de uma vintena de 
bons trabalhos que o MARGS 
reúne em seu acérvo, sem qua, 
contudo, seja em caráter per
manente, o que é pena.
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« Depois do sucesso colhido pe
la estada em Santo Ângelo, a 
mostra itinerante do acèrvo do 
MARGS. reunindo autores mo
dernos. foi transportada para a 
cidade de Ijuí, onde deverá fi
car em exposição por duas Se
manas.

Desta forma, o esíôrço de 
particulares se une às entida
des oficiais, para desenvolver 
uma atividade vital, qual seja 
a de levar a arte ao encontro 
do público, porém, com finali
dade didática, conseguindo, des
ta forma, e pelos meios mais 
eficases, contribuir realmente 
para o contato entre a arte e a 
coletividade. A referida mostra 

itinerante como se sabe foi pro
posta e é realizada com o au
xílio de particulares. — PC.
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