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NOTAS ',1

■Sábado ás 12h, o Margs 
inaugura a mostra Doações 
83/87, com 80 obras das 214 
doadas ao acervo do Museu 
por empresas privadas, en
tidades culturais e artistas 
plásticos. Entre as obras a 
serem 
encontram-se pintura, es
cultura, gravura, desenho, 
tapeçaria, cerâmica e cola
gem de artistas plásticos 
brasileiros e estrangeiros.

expostas

Estar&o expostas obras de 
lanelli, Stockinger, 
Aparício Basílio da Silva, 
Scliar, Fayga Ostrower, 
Mário Rohnelt e Zorávia 
Bettlol, entre outros
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l.Giro dâ Noticia***********
□ Os modelos que Renata Sorrah usará logo mais no 
capitulo de Roda de Fogo sôo criados pelo designer Rui, 
assim como as jóias em pedras gaúchas.
□ A partir de hoje, poderá ser visitada a mostra "Doa
ções 83-87”, que estará em exposlç&o nas salas Negras do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que conta com obras 
de Glauco Rodrigues, Francisco Stocklnger, Iberê Ca
margo, Carlos Scliar, Mario Rohnelt, Lawrence Barker, 
entre outros.
□ Está reservado para março o 1? Curso de Atualização 
em Técnicas Neurocirúrgicas que se realizará no Hospital 
da PUC, contando com a participação dos médicos Vinko 
Dolenc, da Iugoslávia, Armando Basso, da Argentina, An
dré s Tenye, do Uruguai, além dos cobras da neurocirur
gia brasileira.
□ Laguna estará agitada neste final de semana com a 
programação do empresário Evaldo Gonçalves Marcos, 
que promove o festival "Rock Laguna I”, no Centro Es
portivo Municipal, para o grupo jovem que está curtindo a 
temporada por lá.
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assunto

ARTES PLÁSTICAS

Doações 83/87”, mostra 

que também é despedida

r

T
U

a outras instituições culturais. 
“Nem mesmo eu imaginava que 
o acervo havia crescido tanto. 
Até porque minha política sem
pre foi no sentido de restringir 
as doações de acordo com o per
fil do Museu”, explica ela, con
tando que muitas vezes foi acu
sada de descuidar do acervo, em 
função do tempo que gastou em 
promover e produzir exposições, 
visitas orientadas. Para Evelyn o 
Margs pode ser definido como 
um “museu de arte contemporâ
nea”, classificado em qualquer 
país do mundo, segundo enten
de, embora admita que a coleção 
de obras se ressente de trabalhos 
do modernismo em diante. 
“Agora, ele tem um perfil regio
nal. A história visual que o 
Margs conta é a do Rio Grande 
do Sul”, esclarece.

Segundo relata, a pesquisado
ra e professora de arte Icléia Cat- 
tani está desenvolvendo um pro
jeto chamado “Análise Formal 
do Acervo do Margs”, destinado 
a detectar as lacunas do acervo. 
Evelyn diz que o trabalho está di
vidido em segmenos como “A 
Pintura Brasileira”, já concluído, 
e que o próximo será “A Pintu
ra Gaúcha”. “É um trabalho para 
anos, que inclusive está sendo 
adotado como modelo para ser 
realizado em outros museus re
gionais do Brasil”, acrescenta, re
velando que a pesquisa indica 
obra, período e artista necessá
rios num determinado acervo.

Mas a diretora do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, que 
ao se despedir do casarão evita 
propor um sucessor — embora 
tenha suas preferências bem cla
ras por um competente estudio
so de arte, com vivência interna
cional, que ela não revela o no
me — deixa o Margs com preo
cupações. A primeira delas é de 
que o assunto seja visto com a 
devida atenção — independente 
do processo político-partidário.

Mas Evelyn também está 
apreensiva com a pressão dos 
museólogos, que no Rio Gran
de do Sul são apenas provisiona- 
dos porque não existe uma esco
la superior na área. “E mesmo 
que existisse não concordo com 
museólogo em direção de museu. 
Seria reduzir a administração 
cultural a uma função técnica... 
seria burocracia”, adverte, evo
cando a dinamização do museu 
em sua gestão. “Foi uma verda
deira oxigenação, com exposi
ções, visitas, palestras de um 
Eduardo Subirats...”

É com este caráter de avalia
ção que “Doações 83/87” acon
tece até 8 de março. Mas até lá, 
quando o nome do diretor a as
sumir estiver sacramentado pe
lo novo governo, o espectador 
poderá ver obras de João Grijó, 
Guignard, Thomaz Ianelli, Otá
vio Roth. Porém, além dessas 
pinturas, esculturas de Karoly Pi- 
chler, Stockinger; gravuras de 
Iberê Camargo, Fayga Ostrower, 
Arthur Pizza; desenhos de Cla
ra Pechansky, Carlos Wladi- 
mirsky, Milton Kurtz, Mário 
Rohnelt, Tunga, Daniel Senise. 
Sem contar as tapeçarias de Nor- 
berto Nicola, Zoravia Bettiol ou 
as cerâmicas de Marlies Ritter, 
Célia Cymbalista.

Luiz Carlos Barbosa

Nada melhor para proceder a 
um balanço de fim de adminis
tração de museu do que exibir a 
herança concreta do trabalho 
realizado. É o que faz a equipe 
liderada pela jornalista Evelyn 
Berg Ioschpe ao montar a expo
sição “Doações 83/87”, que es
tará aberta ao público nas Salas 
Negras quando o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul abrir 
suas portas hoje às 12 horas. 
Com 50 obras, das 214 agrega
das ao Margs num período infe
rior a quatro anos, a “coletiva” 
é uma amostragem da evolução 
do patrimônio físico. Neste es
paço de tempo, e através de ex
posições temporárias, projetos 
como “Releitura”, “Destaque do 
Mês” e salões, a quantidade de 
obras no acervo do Museu foi 
ampliada em 25%.

Um quarto do total de peças 
para um museu — fundado em 
1954 — que acumulou 891 ob
jetos de arte até 1983, em 29 anos 
de existência, é um acréscimo 
significativo. Por tudo isso, a ex
posição “Doações 83/87” tem 
um sabor de despedida, como 
um arremate final numa perfor
mance de quase quatro anos, que 
buscou um relacionamento ínti
mo com a comunidade. “Hoje as 
pessoas dizem o 'nosso museu’ 
ao se referirem ao Margs”, depõe 
Evelyn Berg com orgulho. Ela 
deixa o Margs com 1.110 obras 
tombadas e cinco a serem avalia
das pelo Conselho Consultivo 
(Deliberativo). “Todas as doa
ções são analisadas por esse con
selho que nós criamos”, reforça, 
ao encerrar sua gestão, revelan
do que encontrou um acervo de
sordenado, que passou a ser or
ganizado e guardado de forma 
adequada numa “reserva técni
ca” — obras acondicionadas em 
painéis seguros contra a 
deteriorização.

O gosto de despedida é expli
cável. Quando o Museu comple
ta 31 anos de fundação, Evelyn 
Berg conclui o seu mandato e en
trega o cargo de diretora da ca
sa ao governador eleito Pedro Si- 
mon, decidida a não permanecer. 
“Não quero ficar”, garante ela 
taxativa, justificando a existên
cia de outros projetos pessoais. 
“Tenho muito carinho pelo Mu
seu”, enfatiza, ao adiantar que 
planos como exposições de artis
tas no exterior são compromis
sos assumidqs que cumprirá pes
soalmente. É o caso de uma co
letiva de gravadores gaúchos e 
paulistas, articulada com o artis
ta plástico Arthur Pizza, a ser le
vada a Paris. Idêntica circunstân
cia acontece com o projeto de 
“turnê” internacional dos 15 
convidados do Salão “Caminhos 
do Desenho Brasileiro”, que te
rá o apoio do Itamaraty.

PREOCUPAÇÕES E 
ESPANTO

Ao olhar o passado e o desem
penho de sua atuação Evelyn 
dcclara-se admirada, comparan
do as dificuldades com a inten
sa agilidade que imprimiu às ati
vidades do Margs, recorrendo à 
iniciativa privada, aos artistas e
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Arte de qualidade 

em primeiro plano
■ Impressiona muito bem a mostra Doações 83/87 que es
tá aberta ao público nos salões do Museu de Artes do Rio 
Grande do Sul. A mostra tem como maior destaques as te
las de Guignard, de cujo-trabalho para encaminhar ao 
museu tive oportunidade de participar, e Lasar Segall. A 
boa parte do acervo, aproximadamente um quarto das te
las e esculturas, passaram ao acervo do Museu durante a 
gestão de Evelyn Berg Ioschpe que agora está finalizando 
seu período de atividades.


