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Disse o crítico e poéta Sérgio Milliet que 
“a arte ajuda o homem a suportar um destino implacável 
e absurdo, que nenhuma filosofia explica 
satisfatoriamente. Ela ilumina os abismos interiores, 
e neles desperta o que de mais puro escondem...
É perene, é e sempre foi, como Deus, que está e 
sempre esteve em tudo, porque está em nós mesmos”.
É, portanto, com imensa alegria que esta 
Universidade, pelo seu Reitor pode dirigir-se no 
dia de hoje aos senhores que aqui estão prestigiando 
a solenidade de inauguração da “SALA DE 
EXPOSIÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SANTA MARIA”, local, de agora em diante, 
destinado em caráter permanente, a ser morada das 
artes; recanto de encontro com o belo e oásis calmo 
e tranqüilo para as deambulações do espírito que 
busca o prazer estético.
Fato que engrandece sobremaneira esta inauguração 
ê a presença, pela primeira vez na História do Museu 
de Artes do Rio Grande do Sul, de 24 obras daquela 
instituição cultural, sendo expostas fora da capital 
do Estado. Deferência de tal porte nos remete à 
grande responsabilidade de mantermos esta sala 
com o mesmo padrão cultural e artístico que 
esta primeira exposição representa.

Prof. HELIOS HOMERO BERNARDI 
Reitor UFSM

Museu moderno é sinônimo de museu aberto. 
“Confrontação de metamorfose” no dizer de Malraux, 
ele deve ser, não apenas coleção e documento, 
mas corpo vivo.
No cumprimento da política traçada pelo Secretário 
de Educação e Cultura, Professor Airton Vargas, o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgão do 
Departamento de Assuntos Culturais, vem 
intensificando sua atuação em todo o Estado.
Santa Maria, pela sua importância no contexto 
cultural, é a primeira cidade a receber a visita de uma 
parcela de nosso acervo, e sua Universidade, 
por todos os títulos, a hospedeira ideal.
As naturais dificuldades num deslocamento de peças 
de grande valor, não foram obstáculo a esta mostra 
parcial, mas, mesmo assim representativa pela 
qualidade das peças apresentadas.
A variedade de técnicas é justamente sua riqueza maior.

Inauguração: 17/06/77 

Horário: 18.00 horas
Local: Sala de Exposições

da Universidade Federal 

de Santa Maria
Visitação: 17 a 30/06/77
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Diretor do MARGS
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Pintura
ALEXANDRINO, PEDRO 
“Natureza Morta” 
ANAGNOSTOUPOULUS, DIMITRIS 
“A Volta dos Pesqueiros” 
BRUEGGMANN, ALICE ESTHER 
“Pintura I”
GONÇALVES, DANÚBIO VILLAMIL 
“Intimidade Necessária”
LIPPMANN, ENIO 
“Quadro III”
MAGLIANI, MARIA LIDIA 
“Anotações para uma Estoria-Passantes” 
MORAES, GLAUCO PINTO DE 
“Locomotiva 1974”
OSIR, CLÁUDIO ROSSI 
“O Pobre Menino”
PORCELLA, PAULO MAGALLI 
“Magia dos Espaços”
PORTINARI, CÂNDIDO 
“O Menino do Papagaio”
SILVA, OSCAR PEREIRA DA 
“A Moça”
WEINGARTNER, PEDRO 
“Ruínas”

Desenho e Gravuras:
ALEGRIA, ANA LUIZA
“Em Busca de Liberdade para Algumas figuras que 
Nasceram Confinadas a uma Folha de Papel”
ARAÚJO, EMANOEL 
“Xilogravura I”
BARCELLOS, VERA CHAVES 
“O Grito”
BERNHARDT, PLÍNIO CESAR 
“Litografia n.° 6”
GRASSMANN, NARCELO 
“Gravura II”
MACIEL, ANTONIO CARLOS 
“Scafandre”
OSTROWER, '• FAYGA 
“Gravura I”
PIZA, ARTHUR 
“Le Grand Bleu”
SÓRIA, CLEBIO GUILLON 
“Desenho II”
VIEGERT, NELSON 
“Desenho I”

Tapeçaria e objeto
MONTEIRO, ILSA 
“Ocaso”
OBINO, CARLA 
“Girassóis”



ALICE ESTHER BRUEGGMANN 
(Porto Alegre — RS — 1917)

EMANOEL ARAÚJO
Santo Amaro de Purificação (1940) — BA

“Pintura I” —
óleo sobre tela — 44 x 84 cm

S /TÍTULO
Xilogravura em cores 103 x 69 cm — doação

!CÂNDIDO PORTINARI PEDRO ALEXANDRINO 
(SP — 1864-1942)(São Paulo — SP — 1903-1962)

“Natureza Morta” — 
óleo sobre tela — 47 x 67 cm

“O Menino do Papagaio” — i954 
óleo sobre tela — 59 x 72 cm



DANÚBIO GONÇALVES 
(Bagé — RS — 1925)

OSCAR PEREIRA DA SILVA 
(São Fidelis — RJ — 1867-1903 )•>

V

“Intimidade Necessária” 
acrílico sobre tela — 80 x 60 cm

“Moça” —
óleo sobre cartão — 62 x 47 cm

NELSON VIEGERT 
(Tuparandi — RS — 1940)

PEDRO WEINGARTNER 
(Porto Alegre — RS — 1856-1929)

“Desenho I” 
Nanquin/papel

“Ruínas”
óleo sobre madeira — 47 x 41 cm



ILSA MONTEIRO
(Porto Alegre — RS — 1925) VERA GUERRA CHAVES BARCELLOS 

(Porto Alegre — RS — 1938)

“Ocaso” —
Objeto em acrílico — doação

PAULO CLÁUDIO ROSSI OSIR 
(São Paulo — SP— 1890-1959)

“O Grito” —
Xilogravura/fibra plástica — 85 x 120 cm

DEMETRE A. DIMITRIS 
(Grécia — 1930)

“O Pobre Menino” — ly30 — 
óleo sobre tela — 60 x 72 cm “Volta dos Pesqueiros” — 1974 

óleo sobre tela — 78 x 88 cm — doação



ANTONIO CARLOS MACIEL 
(Bento Gonçalves — RS — 1943)

GLAUCO PINTO DE MORAIS 
(P. Fundo — RS — 1928)

“Scafandre” —
gravura em metal — 39 x 39 cm — doação “Locomotiva 1974” — 

óleo sobre tela — 70 x 70 cm

ENIO LIPPMANN
(Rio Pardo — RS — 1934)

ANA LUIZA ALEGRIA 
(Porto Alegre — RS — 1947)

“Quadro ni” —
óleo sobre tela — 40 x 50 cm “Em busca de liberdade para algumas figuras que 

nasceram confinadas a uma folha de papel” 
Desenho — 49 x 70 cm — doação



CLÉBIO GUILLON SÓRIE 
(Bagé — RS — 1934)

MARIA LÍDIA MAGLIANT 
(Pelotas — RS — 1946)

“Anotações para uma estória — PASSANTES” 
óleo sobre tela — 40 x 53 cm — doação “Da série — A Noite — Desenho I” 

Técnica mista/eucatex — 90 x 90 cm

MARCELO GRASSMANN 
(São Simão — SP — 1925)

CARLA OBINO
(Porto Alegre — RS — 1913)

“Gravura II” — 1954 — 
água-forte “Girassóis” —

Tapeçaria em lã — 98 x 145 cm — doação




