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UMA PALAVRA DO MARGS

Nc momento em que o prédio onde está instalado o Museu de Arte do Rio Grande do Sul torna- 
se septuagenário, parece oportuno refletir sobre sua história e sobre o que ele representa dentro da paisagem 
cultural da cidade.

Um dos poucos prédios antigos reciclados de Porto Alegre, esta casa que foi mandada construir 
por Rivadávia da Cunha Corrêa em agosto de 1913 para abrigar a Delegacia da Receita Federal, veio a receber 
utilização cultural na gestão de Luiz Inácio Franco de Medeiros à testa do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Importante marco referencial na paisagem urbana, sua preservação junto com o prédio dos Cor
reios e Telégrafos e o umbral do Cais do Porto resgatam a memória de uma época da Porto Alegre província, 
com forte sotaque europeu e um certo ar de aristocrático refinamento. Esta preservação de patrimônio signi
fica, principalmente, que a cidade afinal tem “ilhas” onde pode fazer sua própria leitura dentro dasvertentes 
que lhe deram origem e que por serem autênticas, são reconfortantes.

Hoje, dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o convite permanente àquilo a que todo 
cidadão tem direito: a fruição do prazer estético numa proposta que se pretende ágil, dinâmica e abrangente.
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70 ANOS DO PRÉDIO DO MARGS
Cinco meses após sua chegada, assume o cargo de chefe do Departamento de Arquitetura da fir

ma de AHRONS. E de sua autoria o prédio neobarroco dos “Correios e Telégrafos” e o prédio neoclássico 
da “Delegacia Fiscal”, erguido em 1913.

Impondo-se na paisagem, as duas edificações certamente merecem os destinos recebidos. Ao ter 
sido tombado pelo Patrimônio Histórico o prédio dos “Correios”, e indicado a abrigar o MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL o prédio da “Delegacia’ ’, suas permanências na paisagem urbana estão asseguradas.

A “Delegacia Fiscal” foi construída na gestão do Ministro da Fàzenda, Rivadávia da Cunha Cor
rêa. Seus 4.000 m2 integram, no volume arquitetônico, figuras do escultor ADOLF ADLOF e ornamentos 
de RADEMACHER e VITORIO LIVI. Com três zonas horizontais diferenciadas, quatro torres encimadas 
por cúpulas, o prédio abre seu interior através da portada principal situada na parte inferior da torre de maior 
altura. Seus espaços internos concebidos em várias dimensões e detalhes se integram pelas transparências 
abrigando desde vitrôs, ricamente desenhados, aplicações decorativas a azulejos importados.

Por pertencer a um importantíssimo período da história da cidade, a edificação da antiga “Dele
gacia Fiscal” é um centro de atrações em si, independente do que abriga. Por coincidência, serve hoje a uma 
instituição que trabalha também com testemunhos de época e signos de conhecimento. Por isso urge que 
voltemos as atenções para o resgate de sua integridade arquitetônica.

A leitura da edificação, seja interna ou externa, precisa ser restaurada e preservada para que ela 
própria fale de suas circunstâncias, pois sabemos que, mesmo transformado em Museu, seu caráter original 
fica alterado, tanto pelas obras de arte que abriga, como pelas múltiplas utilizações que acolhe. Entretanto 
ao ser criada uma atmosfera de mútua interação, o espaço adquire e dá novo sentido aos usuários, integrando- 
se naturalmente ao espaço de nosso também rico cotidiano.

Quem vem da tradicional e densamente poluída Rua da Praia e passa pela Rua da Ladeira, se 
depara com o verde espaço aberto da Praça da Alfândega.

Dirigindo-se à Siqueira Campos, pelo meio da praça, além da vegetação, dos monumentos e dos 
caminhos engranitados, o olhar avista, no fim de um eixo formado pelos coqueiros da Av. Sepúlveda, o por
tão do Cais do Porto.

Mas o cenário não se limita a isso. Se o foco de interesse, emoldurado por esta estrutura de ferro 
e vidro parece restrito ao rio (que hoje pouco se vê), esta impressão se desfaz quando, ao estendermos o 
olhar para os lados, compreendemos que toda ênfase constatada se efetiva, também, pela vigorosa presença 
de duas edificações implantadas lado a lado.

São elas a antiga “Delegacia Fiscal” e os “Correios e Telégrafos”, que pela dimensão de seus afas
tamentos e volumes, possibilitam ao mesmo tempo unidade urbana, individualidade arquitetônica e dire
cionamento visual para a antiga porta da cidade.

O passante mais desavisado certamente sentirá do conjunto uma intenção diferente, no trata
mento dos espaços deste largo, com os da Rua da Praia. Perceberá, ao mesmo tempo, dos próprios prédios, 
naturezas diferentes.

Erguidos no começo do século, em cima de aterro, concretizam esta monumental visão de conjun
to mais apropriada às metrópoles européias.

Nossa Porto Alegre de origem açoriana começa a transformar-se. Pouco a pouco é coberta 
de prédios com características neobarrocas e neoclássicas italianas, francesas e alemãs.

Um dos responsáveis por esta transformação é o engenheiro RODOLFO AFIRONS, que com sua 
firma de construção, impregna a cidade de uma arquitetura advinda de seus estudos na Alemanha e de 
profissionais imigrantes alemães que aqui se estabeleceram.

É o caso do arquiteto alemão THEO WIEDERSPHAN que chega ao Brasil em maio de 1908.

LIANA TIMM





ILKA PORTES

Ibrmada em Música e Desenho Artístico 
Ex- Secretária de Educação de Palmeira 
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Contemplada com bolsa de estudos da Fun
dação Conrad Adenauer 

Experiências em desenho animado 
Documentários cinematográficos 
Prêmios: Menção honrosa da TV Gaúcha, 

Jornal Zero Hora e A Cambial. 
Finalista do concurso “Retrato do 
Brasil’'/Revista Realidade.
Primeiro lugar profissional no 
“Concurso sobre aleitamento 
materno” da Secretaria da Saúde 
doRGS.
Menção honrosa “Concurso Cidade 
de Porto Alegre ”, da EPATUR.

11 exposições no Brasil e 4 no exterior (Monte - 
vidéo, Iquito-Peru, Indianápolis e Washington 
— EEUU).



CONCRETO ARMADO 

E MUITA ARTE NOS ANOS LOUCOS

Melindrosas dançando charleston e maxixe, intelectuais da Semana de Arte Moderna, industriali
zação acelerada e liberação dos costumes.

Tudo e todos na década de 20 buscavam novos espaços. Nada mais natural que a Engenharia e 
a Arquitetura modificassem suas maneiras de ocupar o espaço físico. Desde o início do século, as construções 
de estilo neoclássico alemão que substituíam o colonial português em Porto Alegre estavam tornando a Ar
quitetura cada vez mais independente da Engenharia. Assim já acontecia na Alemanha em que Theodor 
Wiederspahn nasceu, em 1879- Filho de família cultora das artes, Theo estudou, segundo o sistema da épo
ca, aliando a teoria de cursos superiores à prática de estágios em escritórios de renome. A partir de 1896, 
trabalhou na Wiesbaden natal, em Bonn e Saarbrücken. Com esta bagagem, desembarcou em 1908 no 
Brasil para “fazer a América”. Era exatamente alguém assim que o engenheiro Rudolf Ahrons estava preci
sando. Dono do mais importante escritório de engenharia da cidade, o Dr. Ahrons, aos 39 anos, estava revo
lucionando a paisagem urbana de Porto Alegre. Criou um departamento de Arquitetura e colocou Wieders
pahn a chefiá-lo. A nova concepção arquitetônica buscava integrar o projeto às necessidades humanas e à 
paisagem local. Uma inovação fundamental para uma época e uma terra que desconheciam paisagismo e 
urbanismo. Assim foram projetados dezenas de prédios, entre os quais a Delegacia Fiscal (atual MARGS), 
as Escolas de Engenharia e Medicina e o Café Colombo. Alguns de seus edifícios foram os primeiros a utilizar 
o concreto armado e a ultrapassar o “perigoso” limite dos cinco pavimentos. A cidade cresce na vertical. 
Em 1914, Ahrons se aposenta, encarregando Theo, seu natural continuador e renovador, de todo o trabalho 
e clientela. 1914 vê também a decisiva participação de Theo na criação da “Gewebe-Schulverein”, escola pro
fissional formadora de mão-de-obra especializada para a indústria da construção. Tanto progresso é sustado

pela eclosão da Primeira Grande Guerra, que traz restrições à importação de materiais como o cimento e 
o ferro. Mesmo assim, Theo constrói o Hotel Majestic, o Banco da Província e do Comércio de Passo Fundo 
e de Cruz Alta, o Edifício Esteves Barbosa, a Casa Fraeb & Cia., e amplia as cervejarias Bopp e Renner.

Para a abertura do Parque de Exposições do Menino Deus em 1916, além do pavilhão, também 
postes de iluminação em concreto: os primeiros da cidade. E no ano seguinte, o segundo lugar no disputado 
concurso de projetos para a Catedral de Porto Alegre. Até 1932, quando Theo se retira para sua chácara em 
Ponta Grossa, foram construídas mais de cinqüenta obras, entre as quais o Edifício Ely (atual Tumelero Cen
tro), a nova sede da Sociedade Germânia, o antigo Turnerbund (atual Sogipa), o Hospital Alemão, e as insta
lações da Condor Syndikat (atual VARIG). Muito relacionado, Theo planeja as festividades do centenário 
da imigração alemã e preside a União das Sociedades Alemãs. Estas amizades levantaram suspeitas, e em 
1938, dentro do espírito de caça a espiões do Eixo, a casa de Theo é invadida pela polícia, que confisca seu 
arquivo de plantas, projetos e livros técnicos, ignorando sua naturalização datada de 1921.

Preso por alguns dias “para interrogatórios”, Theo a partir deste episódio mantém-se recluso.
Em 1947, constitui uma firma de Engenharia e Arquitetura em Novo Hamburgo, em sociedade 

com um amigo. Esta firma construiu entre outras obras o Pré-Seminário, a Casa Sinodal, a casa das Irmãs 
de Caridade e o Lar dos Meninos em São Leopoldo, e restaurou a casa que havia abrigado em 1824 os primei
ros colonos alemães, em Hamburgo Velho.

Theo Wiederspahn faleceu em 1952, em Porto Alegre, aos 73 anos, ainda inteiramente absorvido 
por sua arte e sua obra, que hoje admiramos e homenageamos através do prédio do MARGS.



O QUE TEMOS EM COMUM

Muitas empresas manifestam seu interesse pela comunidade em que estão inseridas, patrocinan
do eventos culturais e artísticos.

O propósito de Tumelero vai um pouco além. Sendo por definição voltado para a estética e a prati- 
cidade que compõem a arte do bem construir e do bem decorar, Tumelero não poderia deixar de estar pre
sente no aniversário do prédio do Museu de Arte — MARGS.

Construído pelo escritório de Engenharia do famoso Dr. Ahrons em 1913, com projeto do arqui
teto alemão Theo Wiederspahn, o prédio nos reporta à recente aquisição do tradicional Edifício Ely, na es
quina das mas da Conceição e Voluntários da Pátria, para abrigar mais um Tumelero. Um prédio novo, cons
truído para as nossas necessidades, teria sido mais econômico. Mas o amor pela arquitetura e engenharia 
falou mais alto, e optamos pela preservação da imponente fachada neoclássica do Edifício Ely, um dos pri
meiros prédios com grandes vãos livres, permitidos pelo concreto armado, de nossa cidade. Atacado de ce
reais, atacado de tecidos, a grande casa comercial dos anos 20 voltou a ser uma grande casa comercial na 
década de 80, distribuidora de materiais capazes de gerar outra obra de arte como o Ely. E como o prédio



do MARGS. Esta identidade arquitetônica nos aproximou.
Ahrons e Wiederspahn, juntos, modificaram a fisionomia da cidade, participando da transição 

do colonial português para o neoclássico alemão. Com uma concepção de harmonia de conjuntos única para 
a Porto Alegre da época, planejaram globalmente espaços como a Praça da Alfândega, concebida para ser 
o cartão de visitas da cidade para quem chegasse pelo porto. Do ângulo em que se posicionavam as embarca
ções para atracar, os prédios da Delegacia Fiscal e dos Correios e Telégrafos eram vistos como umbrais gêmeos 
de um imenso portão, que abria através de uma aléia de palmeiras imperiais para o que era, então, o centro 
e os principais bairros de Porto Alegre.

O mundo mudou, a cidade é outra, o prédio da Delegacia Fiscal é hoje nosso Museu de Arte. 
Ocupação sintomática de uma época em que buscamos nos humanizar novamente. A arte de Wiederspahn, 
sólida e firme, é um testemunho da dimensão humana que não se altera através do tempo. Uma arte de 
concreto e cálculo, que só teme a insensibilidade de homens que pode transformá-la, de monumento vivo, 
em monte de pedras sem significação. E a favor do homem e de sua memória, que Tumelero se alia ao MARGS.

TURIELERO



O RIO GRANDE SOMOS NOS. 
FAÇA A SUA PARTE. 

GOVERNO JAIR SOARES


