
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA

O «IO OHANIH ÍOMOJ NO»

O
ÍACA A SUA MRTK. 

GOVERNO JAIR SOARES



'

o

V

V oo ■Ç
&&

&

GOVERNADOR DO ESTADO

Jair Soares

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÁO E CULTURA <

João Pradel de Azevedo

SUBSECRETÁRIO DE CULTURA

Joaquim Paulo de Almeida Amorim

DIRETORA DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Evelyn Berg Ioschpe



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

. '

? -i ' r-..' • ; «*.

O MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL.

; •

PORTO ALEGRE

1983



0 MARGS surgiu em 1954, quando a Lei 2345, de 29 de 

Janeiro daquele ano, estabeleceu a criação da Divisão 

de Cultura da SEC. Nessa ocasião, através da Diretoria 

de Artes dessa Divisão, foi prevista a criação de um 

Museu de Arte no Estado, como organismo necessário

patrimônio artístico

jua; oa aawAJ?

à

preservação e divulgação de nosso

e cultural.
No decorrer de 1954, o Professor Ado Malagoli - desig

nado para dirigir o MARGS - dedicou-se às atividades 

de organização do novo Museu. Foi com a mostra "Expos_i 

ção de Arte Brasilera Contemporânea", realizada já

MARGS deu início as

em

1955 na Casa das Molduras, que o

atividades. Instalado provisoriamente no "foyersuas
do Teatro São Pedro, em 1957 o Museu teve oficialmente 

aberta a sala de exposições praparada por Malagoli com

mostra retrospectiva de Pedro Weingãrtner, um dos 

nomes mais importantes no campo das artes plásticas
uma

rio-grandenses.
Após a permanência de quase 17 anos no Teatro São Pe 

dro, o Museu de Arte mudou-se para a Av. Salgado Filhc^ 

também sede provisória. Foi através do Decreto n^ 73789

MARGS recebeu autorizaçãode 11 de março de 1974, que o 
para se instalar no prédio da antiga Delegacia Estadual 

do Ministério da Fazenda, sua sede definitiva. A mudan-

sede ocorreu somente em 1978.ça para a nova
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0 PRÉDIO DO MARGS

0 prédio onde se instalou o MARGS foi erguido em 1913, na 

gestão do Ministro da Fazenda Rivadávia da Cunha Corrêa . 

A obra foi arquitetada por Adolfo Gundlach, que contou 

com a colaboração do escultor Alfredo Adloff e da equipe 

do engenheiro Rodolfo Ahrons. 0 resultado foi um prédio 

imponente, ocupando cerca de 4000 m2 de área, com amplo 

espaço interno.

Segundo Fernando Corona,"as quatro fachadas são harmonio

sas em seu estilo neoclássico que precedeu ao barroco. Po 

der-se-ia denominá-lo neo-renascentista alemão". (1) E, 

entre outras informações, acrescenta: "Seria curioso cons 

tatar que sua estrutura não é de concreto armado. 0 sist£ 

ma estrutural usado pelo engenheiro Rodolfo Ahrons era o 

uso de colunas e vigas de ferro duplo T ou outras formas 

em U, revestidas de cimento e areia grossa, com acabamen

to de massa fina. Ainda não era usado em Porto Alegre o 

sistema Monier, com vergalhões laminados e armados,mais o 

concreto de cimento e pedregulho. A pintura original tan 

to dos Correios e Teiegráfos como a da Delegacia Fiscal , 

era de um cinza claro, pintado ainda quando o reboco esta 

va por secar. Este sistema tinha importância pela durabi

lidade. Parece-me importante ressaltar no belo edifício 

da Antiga Delegacia Fiscal a existência da escultura deco

(1) CORONA,Fernando. Destino Feliz. Correio do Povo, Por
to Alegre, 28 out 1978. Caderno de Sábado, p. 6

mrS-ií- .

Prédio do MARGS: detalhe externo
7



rativa e estatuária nas fachadas e no interior. Todas e - 

las são de autoria do grande escultor Alfredo Adloff, al£ 

mão de DusseldorfV.

As estátuas que adornam a fachada principal (cinco figu - 

ras femininas e uma masculina) constituem representações 

simbólicas. Adloff esculpiu também, em baixo-relevo, o me 

dalhão em bronze do Ministro Rivadávia Correia, o qual or 

denara a construção do edifício. Este medalhão encontra - 

se logo à entrada do prédio, bem à frente da porta princ^i 

pal.

Destacam-se, ainda, no edifício as cúpulas de bronze que 

lembram capacetes prussianos.

0 prédio da antiga Delegacia Fiscal e o do Correios e Te

légrafos foram projetados em harmonia de conjunto, formar^ 

do como um pórtico da Av. Sepúlveda.

NÚCLEOS QUE COMPOEM 0 MARGS

A Direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a 

compete coordenar, superintender e fiscalizar as ativida

des do Órgão, é assessorada pelos seguintes núcleos:

quem

* NÚCLEO DO ACERVO - Tem como objetivos principais: cole

cionar, classificar, tombar, documentar, preservar, con 

servar, restaurar e expor as peças ou documentos da co

leção de obras de arte do Museu, bem como das Pinacote

cas Rubem Berta e Aldo Locatelli, pertencentes ao muniPintura - expressão da criatividade infantil
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cípio de Porto Alegre e cedidas ao MARGS. As peças em 

exposição são renovadas periodicamente, permitindo que 

um maior número de obras seja visto pelo público. Cabe 

ainda a este Núcleo as visitas guiadas e a definição , 

escolha e pesquisa da obra que permanece em "Destaque 

do Mês".

* NÚCLEO DA GALERIA - Cabe a este Núcleo a promoção

das exposições temporárias, sejam individuais, cole

tivas ou referentes a Salões e Bienais. 0 Núcleo da

Galeria é responsável pelo planejamento, organização 

e montagem de exposições nas dependências do MARGS. A 

Galeria é ainda responsável pelo planejamento e organi 

zação das exposições itinerantes.

* NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA - Tem a seu encar

go toda a pesquisa e documentação relacionada às ar

tes plásticas do Rio Grande do Sul (também do Brasil 

e do exterior) que é realizada através de levantameri 

to sistemático de dados e informações sobre o assunto. 

Entre as tarefas de responsabilidade deste Núcleo en - 

contram-se: organização e atualização do arquivo de a_r 

tistas plásticos; documentação fotográfica, incluindo 

a elaboração de audio-visuais; publicação de cartazes, 

catálogos, convites, boletins; registro e documentação - 

das atividades realizadas pelo MARGS; organização e a- 

tendimento da Biblioteca, com destaque à hemeroteca.Dança, integração com as artes plásticas
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* NÚCLEO DE EXTENSÃO - Ao Núcleo de Extensão cabe promo - 

atividades artístico-culturais, realizar projetos - 

de integração do MUSEU com escolas de 1o e 2o graus,com 

outras entidades e a comunidade em geral, além da inte

gração das artes visuais com outras formas de manifesta - 

ção artística. A realização de cursos, conferências, pa - 

lestras, seminários e concursos, bem como sessões de cine^ 

audiovisuais relacionados com artes constituem ativi_

ver

ma e
dades deste Núcleo. São projetos permanentes deste Núcleo 

os "Encontros no Museu", "Música no Museu" e "Convivendo

com Arte".

*.NÚCLEO DA ADMINISTRAÇAO - São atribuições principais do 

Núcleo: controle da vida funcional do pessoal do MARGS, 

levantamentos períodicos do material, recebimento, gua£ 

da e distribuição de material e correspondência, infor

mação de processos, execução de trabalhos no mimeógrafo 

elaboração do orçamento, coordenação das atividades 

conservação, manuteção, segurança, vigilância e serviços 

burocrátivos em geral.

de

* NÚCLEO DE PROMOÇÜES E COMUNICAÇÃO SOCIAL - Tem como ob

jetivo principal divulgar à comunidade os eventos reali 

zados no Museu, através dos órgãos de comunicação so 

ciai e de outros meios. Publica o Boletim Interno 

MARGS, de periodicidade mensal e envia: convites para

do

as
Concerto da OSPA no Projeto "Musica no Museu'

13



.'^ys
exposições e outros eventos. Cabe a este Núcleo, igualmen 

te, todas as promoções especiais que visam ampliar o pú - 

blico do Museu.

Ss

Além dos Núcleos, conta a Direção com o apoio do CONSELHO 

CONSULTIVO, composto de elementos por ela convidados. Es

te Conselho, formado por representantes das associações 

que congregam artistas plásticos, bem como de entidades 

destinadas ao e>?ame, difusão e ensino de assuntos vincul^ 

dos às artes plásticas, tem a seu encargo assessorar a Di 

reção nas decisões relativas aos eventos culturais

EXPOSIÇÃO DO ACERVO

0 Acervo do MARGS, somado às pinacotecas municipais, conta 

com 1000 obras, mostradas ao público no Salão Principal e 

nas salas de Gravura e Desenho (Salas Negras) e de Tapeça 

ria, bem como a Sala de Cerâmica, no andar térreo. 0 sis

tema adotado para exposição é de rodízio a cada 120 dias. 

No Salão Principál, a partir do lado esquerdo de quem en

tra, as obras estão dispostas numa ordem em, que se procu

rou dar uma evolução de escola acadêmica, começando nos - 

românticos até chegar aos modernos, contemporâneos e pro

postas. Convém ressaltar a presença de obras como "A Imi

grante” de N. Grady, "A Dama de Branco" de Arthur da Cos-Anjo", obra da Cultura Missioneira
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ta Timotheo, "Faust" de Jean Paul Laurens, ""Cabeça de 

Mulher" de José S. Pinto, "Perfil" de Henrique Bernar- 

delli, "Retrato de Mulher" de Guignard e "Retrato 

Inge Gerdau" de João Fahrion.

Pedro Weingãrtner, importante artista do Rio Grande do 

Sul, recebeu espaço especial no Salão, com sete obras 

expostas, encontrando-se entre elas "Dafnes e Cloé". 

Também os gaúchos com temas regionalistas tiveram des

taque. São eles Carlos Scliar, Carlos Petrucci, Glauco 

Rodrigues, Danúbio Gonçalves, Oscar Crusius e Glênio 

Bianchetti.

Kazuo Wakabayashi, Takashi Fukushima, Manabu Mabe e Yu- 

taka Toyota integram o espaço para pintores orientais , 

que exerceram grande influência sobre nossa pintura.

A área central é destinada às esculturas, sendo possí

vel apreciar obras de Vasco Prado, Mário Cravo Júnior , 

Xico Stockinger, Roberto Cidade, Miriam Obino, Cláudia 

Stern, Carlos Tenius e outros.

Junto ao Salão Principal, as "Salas Negras" expõem dese 

nhos e gravuras de renomados artistas.

0 Acervo conta, ainda, com a Sala de Tapeçaria, com pe

ças de Zorávia Bettiol, Berenice Gorini, Genaro de Car

valho, Carla obino, Liciê Hunsche, Concessa Colaço, Jus 

sara Cirne Souza e outros nomes importantes.

0 Painel "Destaque do Mês", no hall de entrada, apresen 

ta sempre uma obra do Acervo destacando artistas em evi 

dência no período.

de

rr
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NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

COORDENADORA: Mabel Leal Vieira

TEXTO: Flavia Maria Rosa

FOTOS: Circe Saldanha 
Mabel Leal Vieira

Endereço:

Rua 7 de setembro, 1010 
90000 Porto Alegre - RS

Funcionamento:

Aberto à visitação pública de terça-feira a domingo, 

das 10 às 17 horas.
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