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Me foi apresentado pelo Avatar Morais.
Eu devia consultá-lo, como médico especialista, sobre a saúde, 

de um amigo. Falamos sobre o caso e no meio da conversa, impa
ciente, me interrompeu: “Me disse o Avatar que você é coleciona
dor”. Me convidou para jantar essa noite. E continuamos conver
sando... durante dez anos. Nunca vi tanta ânsia de aprender numa 
pessoa que tinha tanto para ensinar. Sabia muito de música e tinha 
uma ótima coleção de discos, mas ao invés de exibir sua bagagem de 
conhecedor de música, preferiu se defrontar com criticas sobre as li
mitações regionalistas do que na época era sua coleção.

Dez anos depois, sua gana e sua garra tinham feito o trajeto da 
vanguarda no Brasil dos anos 60 e 70: Lygia Clark, Antonio Dias, 
da fase visceral e das “estrelas”, desenhos de Roberto Magalhães de 
fases especiais, desenhos e objetos de Waltercio Caldas, um 
magnífico Sued (quando poucos conheciam Sued), José Rezende, 
Cildo Meireles, Tunga. Invariavelmente, as primeiras obras a 
saírem do eixo Rio-São Paulo iam para a coleção Knijnik. A cole
ção ficou tão à frente do seu tempo que, hoje, oito anos depois, nin
guém fora do eixo Rio-São Paulo chegou perto sequer.

Mas apesar de todos os elogios, as homenagens, os reconheci
mentos, a coleção acabaria ficando defasada, decorando paredes ou 
ocasionalmente mostrada cá ou lá. Foi aí que Liba Knijnik encon
trou a mais bela lembrança, a melhor das homenagens: a de conti
nuar, dinamizar e atualizar o legado, assumindo sua continuação. 
Protagonista por direito próprio, ela visita Bienais, organiza um ar
quivo sobre arte contemporânea e acrescenta novos valores dos 
anos 80 (Berredo, Leda. Catunda, Leonilson, Cozzolino). Se mais 
esta iniciativa do MARGS e sua Diretora, Evelyn Berg Ioschpe, me
rece todo aplauso, o ESPAÇO COLECIONADORES não poderia 
começar melhor.

Novo espaço se instala no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul: é o ESPAÇO COLECIONADORES que pretende mostrar de 
maneira permanente a face menos pública das artes visuais: a arte 
do colecionismo. Paralelamente às mostras temporárias de artistas 
plásticos, organizadas por estes através da ótica e com a colabora
ção dos técnicos deste e de outros museus, estaremos exibindo outro 
segmento do sistema de artes. No ESPAÇO COLECIONADORES 
é o próprio colecionador o curador da mostra, assessorado por téc
nicos deste e de outros museus. A ótica é dele: sua visão particular 
3a história da arte ou, nela, o que lhe diz respeito de maneira espe
cial; as muitas segmentações possíveis numa coleção de arte: por 
critérios espaciais, temporais, estéticos, de mercado ou os tantos 
outros e/ou seus respectivos cortes.

Para a abertura do ESPAÇO nossa escolha recaiu na Coleção 
Rubem Knijnik — a mais conhecida e reconhecida das coleções ins
taladas no Rio Grande do Sul, atualizada criteriosamente por Liba 
Knijnik. Para apresentá-la, ninguém melhor que Thomas Cohn, ele 
próprio colecionador criterioso, hoje “marchand” e estimulador de 
novas (e importantes) coleções.

A organização do ESPAÇO COLECIONADORES coube a 
Miriam Avruch, da equipe técnica do MARGS. A concretização do 
mesmo se efetivou graças ao sensível patrocínio da Companhia 
União de Seguros Gerais e do Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul. E, sobretudo, graças à percepção hoje já bastante 
ampla dos colecionadores de que estas preciosas coleções trazem 
em si a necessidade de ser fruídas por mais do que meia dúzia de 
bem-aventurados.

Evelyn Berg Ioschpe
Diretora do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Abril/86 Thomas Cohn,
Rio de Janeiro, janeiro/86



OBRAS EM EXPOSIÇÃO

JOSÉ REZENDE 
Paisagem: 1970
Escultura em aço e madeira, 26 x 48 
x 16

ALIPIO BARRIO 
Sem Título: 1983 
Óleo sobre papel, 27 x 36 

27 x 36

AMILCAR DE CASTRO
Sem Título: 1982
Escultura em metal, 35 x 45 X 7

LEDA CATUNDA 
Paisagem: 1985 
Técnica mista, 56 x 179FRANZ WEISSMANN 

Sem Título: 1975
Escultura em metal, 48 x 44 x 60

ANTONIO DIAS 
The Tripper: 1970 
Acrílico sobre tela, 69 x 242

LEON1LSON
Sem Título: 1983
Óleo sobre oleado, 84 x 73

WALTÉRCIO CALDAS 
Sem Título: 1970 
Desenho, 41 x 61 

31 X 41 
31 x 41 
26 x 26

CARLOS TENIUS
Rubem Knijnik: 1970
Escultura em metal, 26 x 30 x 26

CILDO MEIRELLES 
Loucura/Razão: 1977 
Vime/corda, 55 x 156 

61 x 140 WALDENY ELIAS 
Homenagem ao Dr. Rubem: 1972 
Desenho, 71 x 55 AMILCAR DE CASTRO

Sem Título: 1982
Escultura em metal, 35 x 45 x 7

TUNGA
Sem Título: 1980 
Objeto, 59 x 70

EDUARDO CRUZ 
A Rubem Knijnik: 1978 
Desenho, 64 x 49 XICO STOCKINGER 

Sem Título: 1970 
Mármore, 28 x 64 X 21EDUARDO SUED

Sem Título: 1975
Acrílico sobre tela, 137 x 106 XICO STOCKINGER 

Homenagem ao Dr. Rubem: 1966 
Escultura em metal, 35 x 10 x 8

GASTÃO MANOEL HENRIQUE
Sem Título: s/data
Escultura em madeira, 41 x 61 x 50 AVATAR MORAIS 

Fugue: sem data 
Objeto, 32 x 15 x 9

HILTON BERREDO 
Sem Título: 1985 
Técnica mista, 121 x 187 MARCELO NITSCHE 

Mancha Azul: 1982 
Objeto, 58 x 94

CIRO COZZOL1NO 
Cartas para Ela: 1983 
Técnica mista, 109 x 100



Planejamento Gráfico: Iria H. G. Martini 
Fotografias: Mabel Leal Vieira
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APOIO CULTURAL

mtRGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Subsecretária de Cultura 
Secretaria de Educação e Cultura

Pça. da Alfândega, s/nP - fone: 21.8456 - 90010 - Porto Alegre


