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É com grande satisfação, no momento em que o MARGS 
comemora seus 40 anos, podermos dizer à comunidade que os 
acervos abrigados pelo Museu não só se encontram adequadamente 
guardados e em boas condições de conservação, mas devidamente 
registrados e catalogados. Tanto o acervo documental como o acervo 
artístico constituíram-se, desde logo, em preocupação central desta 
gestão que elegeu como tarefa prioritária, em consonância com o 
Plano de Governo Alceu Collares, executado pela Secretaria da 
Cultura, recuperar instalações e equipamentos, de forma a propiciar 
plena realização dos objetivos do MARGS.

Cabe registrar nosso agradecimento à Comunidade Artística e 
a todos quantos têm colaborado para que esta Instituição continue se 
impondo como ponto de referência das artes plásticas no Rio Grande 
do Sul.

ALCEU COLLARES
Governador do Estado do Rio Grande do Sul

MILA CAUDURO
Secretária de Estado da Cultura

ERNANIBEHS
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Ernani Behs
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul



0 MUSEU E SEUS NÚCLEOSDO THEATRO SÃO PEDRO À PRAÇA DA ALFÂNDEGA
O MARGS, ao longo de sua história, consolidou uma estrutura dinâmica e 

descentralizada, constituída por Núcleos que assessoram a Direção nos assuntos 
relativos à área de competência de cada um, planejando e administrando, de forma 
técnica e especializada, as várias atividades do Museu.

Atualmente, atuam junto à Direção os seguintes Núcleos:
Núcleo de Acervo e Exposições - planeja e coordena as exposições do 

Museu, promove a organização e a conservação do seu acervo artístico e 
assessora o Diretor nos atos destinados à ampliação deste acervo.

Núcleo de Arquitetura - planeja, coordena e supervisiona as tarefas 
necessárias à conservação, à manutenção e à programação visual do prédio 
do MARGS, de modo a capacitá-lo para a realização das atividades do Museu.

Núcleo Administrativo - assessora a Direção nas atividades administra
tivas de pessoal, material, patrimônio e segurança.

Núcleo de Comunicação - planeja, orienta e coordena os atos destina
dos à comunicação e à divulgação das atividades do Museu junto à imprensa 
e ao público; edita o boletim Em Pauta e o Jornal da AAMARGS.

Núcleo de Documentação e Pesquisa - responsável pela guarda e 
organização do acervo documental e pela biblioteca; elabora projetos de 
pesquisa e atende ao público, fornecendo subsídios na área das artes plásticas.

Núcleo de Extensão - presta serviços à comunidade através de cursos, 
palestras, seminários, sessões de vídeo, caravanas culturais e visitas guiadas com 
auxílio dos voluntários da AAMARGS.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi criado em 1 954, com o objetivo 
de preservar e divulgar o nosso patrimônio artístico e cultural.

Ado Malagoli, nomeado diretor, foi o responsável pela aquisição e organi
zação das primeiras peças do acervo artístico do Museu.

Em 1 957, foi oficialmente aberta a sala de exposições, na sede provisória, 
instalada no "foyer" do Theatro São Pedro. No "foyer", o Museu permaneceu por 
dezessete anos, mudando-se depois, também provisoriamente, para a Avenida 
Salgado Filho, 235.

Finalmente, o MARGS ocupou sua sede definitiva em 1978, no prédio da 
Praça da Alfândega, onde anteriormente funcionou a Delegacia Estadual do 
Ministério da Fazenda. Segundo o Prof. Günter Weimer, o prédio que abriga o 
Museu espelha a transição entre o historicismo e o modernismo. Construído em 
1913 pela firma do engenheiro Rodoldo Ahrons, foi projetado pelo arquiteto Theo 
Wiederspahn. Participaram da ornamentação Victorio Livi e Rademacher, da 
oficina ae escultura de João Vicente Friederichs. As figuras são de Adolf Adlof.

O prédio, transformado em museu, vem sofrendo sucessivas reformas para o 
maior aproveitamento de todos seus espaços e a obtenção de sua total funciona-
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preocuparam-se com sua manutenção e com seu desenvolvimento, têm o mérito de 
hoje contar com um acervo artístico razoavelmente dimensionado e conserva
do em condições adequadas. Também a iniciativa privada tem colaborado com 
doações de obras e de recursos necessários para a organização e manutenção 
dos equipamentos. Neste sentido, tem sido valiosa a contribuição da Associa
ção dos Amigos do MARGS cuja atuação possibilitou não só a recente reforma 
realizada na Resen/a Técnica como a aquisição de obras de artistas sul-rio- 
grandenses efetuada em 1992.

ACERVO ARTÍSTICO
O Núcleo de Acervo e Exposições, além de planejar e coordenar a execução 

de todas as exposições do Museu, é responsável pela conservação e pela promoção 
do Acervo Artístico do MARGS. Este acervo de 2.087 peças constitui-se não 
somente no bem mais valioso que o Museu abriga continuamente, mas na própria 
base das atividades da Instituição. Embora sejam realizadas regularmente expo
sições com obras não pertencentes ao Museu, as mostras organizadas com as peças 
do Acervo Artístico, pela sua continuidade e pela organização didática de que se 
revestem, possibilitando com boa antecedência a programação de visitas de 
escolas, grupos e espectadores em geral, ocupam lugar de destaque nas atividades 
desenvolvidas pelo MARGS.

O Acervo Artístico é formado, principalmente, por obras de artistas brasilei
ros, sendo possível localizar em seu conjunto exemplos significativos de todos os 
momentos da história da arte no Brasil. Como não poderia deixar de ser, está 
bastante bem representada a produção de artes plásticas que se desenvolve no Rio 
Grande do Sul. Além disso, há bons trabalhos de artistas europeus especialmente 
da passagem do século, e diversas obras de artistas de outros países da América 
Latina.

REFORMA EM 1994
Considerando que o sistema de guarda de obras já não suportava o número 

de peças, de janeiro a maio de 1994, foram realizados trabalhos de reorganização 
da Reserva Técnica. Foi redimensionada a colocação das grades, foram acrescen
tados teleiros, suportes para telas de grande dimensão, mesa para obras sobre 
papel com dimensões maiores que as das mapotecas comuns, e outros equipamen
tos. Foi também consertada a rede elétrica e recuperada a iluminação que 
apresentava defeitos e foi a Reserva Técnica totalmente pintada e desinsetizaaa. 
Foi, ainda, refeita a catalogação das peças do acervo artístico que passaram a 
ocupar novos lugares na Reserva Técnica e passaram a ser agrupadas segundo uma 
nova classificação.

Quando não se encontram em exposição nas galerias do Museu, essas peças 
permanecem recolhidas à Reserva Técnica onde são mantidas em condições 
estáveis de temperatura e umidade e recebem dos técnicos do Núcleo de Acervo e 

posições os cuidados de que necessitam para sua conservação. Trata-se de uma 
saía de segurança, com aproximadamente 200m2, dotada de sistema de condicio
namento do ar e controle de umidade, onde se encontram estantes, teleiros, 
mapotecas e outros equipamentos destinados à guarda das peças pertencentes ao 
acervo artístico.

Ex

AO LONGO DO TEMPO )
ganização da Reserva Técnica vem-se desenvolvendo ao longo de muitas 

gestões administrativas do MARGS. Primeiro, foi destinado o espaço para a 
montagem da sala de guarda do acervo; em 1984, foi implantado o sistema de 
grades para pendurar peças bidimensionais e de estantes para as obras 
tridimensionais de pequenas dimensões; a partir de 1989, incentivou-se a catalo
gação das peças e foi providenciada a separação do acervo pertencente à 
Prefeitura Municipal que se encontrava misturado com o do MARGS; em 1 990, foi 
adquirido para o espaço um sistema de climatização. Muitos diretores do Museu 
e um grande número de funcionários, que ao longo dos 40 anos l _
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Legenda do diagrama da Reserva Técnica:

1. Grades metálicas para pendurar obras bidimensionais (11)
2. Teleiros de madeira para obras bidimensionais (2)
3. Estrados para sustentar obras bidimensionais de grandes dimensões
4. Mesa para obras sobre papel de grandes dimensões
5. Mapotecas para desenhos e gravuras (6)
6. Suportes para peças têxteis
7. Estantes para obras tridimensionais de pequenas dimensões (2)
8. Cubos para obras tridimensionais
9. Mesa com cadeiras 

10. Mesa com telefone
1 1. Armário

A RESERVA TÉCNICA
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CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO:3

2

As peças pertencentes ao acervo artístico do MARGS passam agora a 
identificadas por um código alfa-numérico que indica sua classificação e sua 
localização na Reserva Técnica. Assim, podemos ler, por exemplo:

pintura a óleo que se encontra na grade 2, lado a; 
pintura acrílica que se encontra na grade 6, lado b; 
gravura em metal (calcografia) que se encontra na mapoteca 
1, gaveta 2
peça tridimensional em cerâmica que se encontra na estante a,

ser

POG2a
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ACERVO DOCUMENTAL
AGRADECIMENTO ESPECIALO Núcleo de Documentação e Pesquisa (NDP) tem, entre seus objetivos, o 

resgate e a conservação da memória artística do Rio Grande do Sul, coletan-do um 
extenso acen/o documental que serve de subsídio aos trabalhos de pes-quisadores, 
estudantes e interessados em artes plásticas.

Como atividades básicas do NDP, temos a seleção de documentos para serem 
incorporados ao acervo, a taxação diária de notícias sobre arte e cultura, a 
manutenção do arquivo documental: textos, impressos e audiovisuais. Inclui-se, 
ainda, a elaboração de textos segundo as necessidades do Museu, o processamento 
técnico do acervo da biblioteca, o intercâmbio de informações com outros centros 
documentais, a elaboração e execução de projetos de pesquisa e o atendimento ao 
público.

À Associação dos Amigos do MARGS - AAMARGS, que possibilitou com sua 
contribuição as obras de reforma e de reorganização da Reserva Técnica do 
MARGS e cujo trabalho e colaboração tem sido de imensa valia para a efetivação 
dos objetivos do Museu.

Fazem parte do acervo documental e bibliográfico:
1 500 volumes sobre arte;

- Hemeroteca abrangendo 58 assuntos relacionados com arte e cultura;
- Arquivos de aço para pastas suspensas contendo 1 380 pastas com currículos, 

notícias e catálogos de artistas plásticos;
Arquivos de fotografias, slides, fitas cassete e fitas de vídeo;
Arquivos especiais sobre Iberê Camargo, Alice Soares, Xico Stockinger, 
Vasco Prado, Alice Brueggemann e Zorávia Bettiol. O arquivo de Iberê 
Camargo, doado pelo próprio artista, consta de informações desde 1 942, 
catálogos, livros, revistas, incluindo sua

- Registros das atividades do MARGS desde 1 955;
- Catálogos coletivos gaúchos, nacionais e estrangeiros. São mais de 2500 

catálogos, em sua maioria já processados tecnicamente e colocados à 
disposição do público.
O NDP busca a permanente ampliação do seu acervo documental e biblio

gráfico. Neste sentido, aceita doações de livros e documentos relacionados 
área das artes plásticas.

EDIÇÃO
Projeto conjunto dos Núcleos de: ACERVO E EXPOSIÇÕES - ARQUITETURA 

- EXTENSÃO - DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA - COMUNICAÇÃO

TEXTO
correspondência particular;

José Luiz do Amaral, Naira Vasconcellos, Vera R. Luz Grecco

PROGRAMAÇÃO VISUAL
Alice S. Cardoso, Li sete S. R. Jardimcom a

FOTOGRAFIA
Mabel L. Vieira, llka Portes

10

11



í

\

1994
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
PRACA DA ALFÂNDEGA, S/N°
FONE: (051)227-2311 - CEP 90010-150 
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL


