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NÚCLEO BÁSICO DE UM ACERVO — APRESENTAÇÃOMARGS — 38 ANOS PROMOVENDO A CULTURA
38? aniversário elo Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS, marco de vitórias e, 

também, de momentos difíceis e de reveses, 27 de julho de 1992 consagra o dia da homenagem 
do MARGS — órgão da Secretaria de Estado da Cultura — aos trabalhadores culturais, que têm 
dedicado seus sonhos, sua vocação, suas horas de trabalho anônimo ao prestigiamento e à pro
moção do artista e de suas obras. É o dia das felicitações aos amigos, aos voluntários, aos cola
boradores, aos funcionários, vigilantes, faxineiros, operários.

Depois de um ano de angústias e incertezas, de trabalho redobrado c com poucos funcio
nários, o MARGS saúda vivamente a chegada dos aprovados no Concurso Público para o Qua
dro Geral do Estado, que integrarão o corpo técnico-administrativo, para reimpulsionar o Mu- 

campo das atividades permanentes de pesquisa, documentação, guarda e conservação

Ao iniciar-se esta apresentação é necessário inicialmente esclarecermos que, criado em 1954, 
por obra de um decreto, o MARGS só seria instalado e efetivamente inaugurado em 1957. Estas 
duas datas passam então a delimitar o período apresentado nesta exposição, independentemen
te de outras mostras que tenham ocorrido neste intervalo.

Ao adquirir o “Gaúcho” de Vasco Prado, Ado Malagoli inicia e define o perfil do acervo 
do então recém-criado museu. A esta primeira obra dc um artista gaúcho juntam-se outras de 
mestres consagrados como Pedro Weingártncr, Gotuzzo c dos Professores do Instituto de Be
las Artes (Corona, Guido, Eahrion, etc.) e uma série impressionante de artistas que, se não eram 
jovens pela idade (alguns o eram 
adquiridas), o eram na arte que faziam. Iberê, as Alices, Scliar, Stockinger, :01medo e outros 
eram a vanguarda da época.

Na coleção dos brasileiros há uma série dc artistas de “belle-époque” (Visconti, Alcxandri- 
Bernardelli, Timotheo da Gosta e Oscar Pereira da Silva), além de Cavalleiro, este mais mo

derno, e também Bustamante Sá, do Núcelo Bernardelli. Também do Núcleo Bernardelli, e com
panheiro dc Malagoli era o mineiro Edson Motta, que juntamente com Schaéffer, Kaminagai 
e Cravo Jr., eram efetivamente modernos em suas manifestações. Contemporâneos eram tam
bém Portinari, Di Cavalcanti e Rossi Osir, todos mestres da primeira geração modernista.

Nos estrangeiros há a predominância de artistas franceses, na sua maioria epígonos do im- 
pressionismo e acadêmicos. Exceções são Bouts, francês viajante que esteve no Brasil e na Ar
gentina, c Foujita, japonês, membro da Escola de Paris que também viveu no Brasil. É o maior 
grupo de estrangeiros no Acervo, formando um belo conjunto que seria ampliado ao longo dos 
anos. Merece uma exposição para melhor apreciação e estudo. Outros estrangeiros são: José 
Júlio Souza Pinto, português de grande renome no início do século; Buxton Knight, paisagista 
inglês; os alemães Nerly e Strixner e a italiana Caterina Barateli, de quem temos poucas informa
ções e sabemos que viveu no Brasil. Seria estrangeiro também Debret, que está num belíssimo 
álbum cheio de imagens do Brasil?

Para iniciar um museu não estava nada mal, pelo contrário, era um conjunto respeitável 
pela representatividade e pela qualidade. Mas que decisões influíram pela não-aquisição de obras 
dos modernistas radicais (Tarsila, Anita e Segall estavam vivos) e dos nomes das tendências abs
tratas que explodiam em São Paulo e no Rio de Janeiro? Na década da virada das artes visuais 
brasileiras, o Rio Grande optou por uma arte figurativa e de tendência nacionalista e esta opção 
de alguma maneira influiu na formação do acervo do jovem museu.

Esta exposição está montada seguindo o critério de grupos: Brasileiros Antigos, Brasileiros 
Contemporâneos, Estrangeiros, Mestres Gaúchos e Gaúchos Contemporâneos. Esta classifica
ção não é absolutamente rigorosa. Foi uma solução entre várias outras, havendo nomes que 
poderíam estar neste ou naquele grupo. Como o próprio Ado Malagoli, paulista, membro do 
Grupo Bernardelli que ficou nos Mestres Gaúchos.

Quem faria de outra maneira?

Bianchetti estava com 28 anos quando teve suas gravuras
seu no
do seu riquíssimo acervo artístico. E, ainda, a instituição poderá, agora, retomar com maior di
nâmica e acentuada ênfase a política de exposições, cursos, visitas guiadas, atividades de exten
são e uma ampla programação cultural extramuros.

Neste período duríssimo de um ano e quatro meses o MARGS ampliou a área de exposi
ções com a abertura de novos espaços, como o Espaço Ado Malagoli em homenagem ao funda
dor e primeiro diretor. Com o apoio inestimável da iniciativa privada e da AAMARGS a sala da 
Reserva Técnica foi climatizada e foram reciclados e reformados espaços, como as Pinacotecas, 
a Galeria I e a Sala Convênio do Estado com a Prefeitura de Porto Alegre para ampliação dos 
espaços de exposições, ensejando o seu aproveitamento para as Galerias 111, IV e V. Há obras 
em andamento, como a antiga Pequena Galeria, a qual está sendo reformada para receber o 
Espaço Pedro Weingãrtner e, ainda, as diversas salas do chamado porão, onde parte da Dire- 

Núcleo Administrativo e a Assessoria de Comunicação já estão instalados.
A antiga Sala 17, Galeria João Eahrion, foi transformada e sedia, hoje, a ARTE LOJA, tendo 

a Diretoria da Associação dos Amigos do MARGS 
nete da Direção do Museu. A Galeria João Eahrion, por sua vez, retornou ao MARGS, depois 
de breve período na Casa de Cultura Mario Quintana. Objeto de um convênio do Instituto Esta
dual de Artes Visuais — 1EAV — e o MARGS; este projeto, voltado para os novos artistas, está 
sediado em sala especial do porão, com acesso direto para a Praça da Alfândega.

Integração total caracteriza a ação da AAMARGS com o MARGS, tanto nas políticas cultu
rais e promocionais, como nas campanhas de captação de recursos. Empresas patrocinadoras 

AAMARGS têm financiado obras e serviços de manutenção do espaço físico, bem como têm 
ampliado o espectro de ações no campo cultural, tendo sido fundado o Coral MARGS, de exce
lente qualidade e desempenho.

A programação cultural do MARGS, para enfrentar as dificuldades de recursos humanos 
e financeiros, neste período de julho de 1991 a julho de 1992, acentuou o trabalho de leitura 
e releitura do acervo. Reduziu-se o número de exposições, buscando-se aumentar o tempo de 
permanência, permitindo, assim, uma ampliação no período de vigência dos eventos. O MARGS 
itinerou para o interior e para Brasília e está iniciando programações integradas com as universi
dades, encontrando-se em desenvolvimento os projetos para o CENTRO LIVRE DE ARTES e

no

çao, o

AAMARGS — se instalado no antigo Gabi-

e a

o CENTRO DE RESTAURAÇAO.
No 38? aniversário do MARGS está sendo publicado o edital do novo Regulamento para 

Exposições Individuais e Coletivas da Agenda de 1993, o que, sem dúvida, deverá aprimorar 
os mecanismos da sua política cultural, voltada para a produção artística do Rio Grande do Sul.

Entre acertos e tropeços, o MARGS avança, procurando desmistificar a imagem de institui
ção inacessível à população. No dia de seu aniversário as congratulações são dedicadas ao povo 
gaúcho e aos trabalhadores culturais.

Á A exposição é dedicada a 
Ado Malagoli

u ot juiho Df m«
Paulo Gomes — Curador 

Coordenador Cultural — MARGS
José Albano Volkmer 

Diretor — MARGS



1981-1991 MAM ATELIER DE LITOGRAFIA DE PORTO ALEGRE: UMA DOAÇAO

Durante dez anos, num velho casarão de Porto Alegre, funcionou o MAM Atelier de Lito
grafia. No começo, trabalhamos ali, Maria, Anico e Marta (as iniciais de nossos nomes deram 
origem à sigla) e Paulo Chimendes, convidado como artista impressor.

Aos poucos, fomos abrindo o espaço, recebendo artistas, pessoas interessadas na técnica 
e visitantes de diversas procedências. Promovemos cursos temporários, encontros culturais, 
editamos gravuras e livros de artistas e treinamos impressores.

No MAM, o impressor Octávio Pereira realizou seus últimos trabalhos (com Carlos Scliar 
e Iberê Camargo), mostrados na 20a Bienal Internacional de São Paulo. No Parque Lage e MNBA 
(RJ) também foram apresentadas obras do atelier. Na sua trajetória, o MAM contou com o apoio 
de empresas privadas, com amigos do Rio Grande do Sul e de outros estados e, sobretudo, com 
a ajuda concreta e a solidariedade da classe artística gaúcha.

Mantivemos um diário de nossas atividades e formamos um acervo composto pelas provas 
B.P.I., fichas técnicas, fotos, documentos, catálogos e um vídeo que trata da técnica e da histó
ria da litografia. Este conjunto é que foi doado ao MARGS em abril/92.

Ao encerrar as atividades, discutindo o destino a ser dado ao patrimônio, tivemos uma 
certeza desde o princípio: ele deveria permanecer íntegro, conservando seu caráter artístico 
e documental, pois é no conjunto que reside seu maior valor. Vários museus brasileiros foram 
cogitados para a doação, a escolha recaindo sobre um museu gaúcho. Que melhor casa para 
abrigar esta memória que, sem dúvida, já faz parte da história cultural do Rio Grande do Sul?

Marta Loguércio, Anico Herskovits, Maria Tomaselli

AAMARGS

A Associação dos Amigos do MARGS, ONG (Organização Não Governamental), trabalha 
no Museu, pelo Museu e para o Museu. Compõe-se de sua Diretoria, de associados e de 
corpo esforçadíssimo de voluntários, que dividem entre si as mil e uma funções que comple
mentam as atividades da administração do MARGS.

À semelhança do que ocorre nos museus mais adiantados do mundo, mais ricos, esses vo
luntários administram a Arteloja, recepcionam visitantes, monitorizam visitas, gerenciam cur- 

viagens, conferências, recolhem contribuições, aplicam recursos. Fazem um pouco de quase 
tudo. E tiram satisfação e recompensa de sua independência e do sucesso da entidade da qual 
são AMIGOS.

um

sos,

Diretoria da AAMARGS
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das 10 às 17 horas.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/nP 
Cep 90010-150 Porto Alegre, RS 
Fones (051) 221-8456 e 227-2311


