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A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - AAMARGS - tem o prazer de apresentar as

desenvolvendo nos seus onze anos de existênaa, esta é nov. 
a ratificaste TnnquTcedTa Desde as 97 obras iniciais reunidas, entre 1954 e 1957, por Ado Malagol, até nossos dias, o 
Museu temse alamentado principalmente de doações de artistas e de particulares. Há lacunas na história da artes plásticas 
brasileira se percorrermos o Acervo. Nunca antes a Associação conseguiu reunir uma quantia que lhe permitisse o feito 
notóvei de adquirir obms. Graças a uma série de voluntários, aos cursos, a Arteloja a Se-e^^e Cultura estamos 
exibindo - este é bem o termo - as 1 5 obras escolhidas por uma Comissão e adquiridas pela AAMARGS, de 3 artistas 
aaúchos contemporâneos que por sua vez, adequaram suas pretensões as possibilidades da Associação. ,
9 É pois não sóPcom grande satisfação, mas com vaidade que apresentamos ao publico os mais recentes habitantes
daFReserva Técnica" do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Boas vindas aos visitantes neste convívio com as novas 
obras! Usufruam com sabedoria o prazer de olhar.

AAMARGS

We have the pleasure to present the works of art recently acquired by the Association of Friends of The Art Museum

°f SinceTts beqinning, eleven years ago, the Association of Friends has carried out differenl: activities. Now we begin a 
and qratifying exhibition. Since the ninety seven initial works acquired between 1954 and 1957 by Ado Malagoli until 

todav MARGS had added to its collection by donations of artists and sponsors. The MARGS collection has gaps w en 
Tcomes to he histo^ of Brazilian visual arts Never before was the Association of Friends able to get enough money to

m WeePw0aSnS;bt'oe vofunteers, the Arteloja (Museum Shop) and the State Secretary of Culture who

made possible the acquisition and the exhibition of this magnificent art.
We also thank our thirteen gaúcho contemporary artists who made their works

th Youwiirvíewíhe^tfteen works of art chosen by a Commission and bought by AAMARGS. Thus lt's o^Rio^ra^de 
great joy, but with pride, that we present to the public the most recent acquisitions of the Museum of Art of Rio Grande

do Sul.
Welcome visitors! Enjoy the exhibit!

new

accessible to the conditions ofmore

AAMARGS



ALFREDO NI C O LA IE WS K Y

A Comissão ao receber o convite da AAMARGS para indicar os artistas que teriam suas obras adquiridas para fazer 
parte do acervo do MARGS, optou por fazer um estudo prévio do Acervo para então eleger os critérios que norteariam 
a elaboração da lista. O estudo do Acervo do MARGS demonstrou uma série de ausências de nomes importantes, 
basicamente de períodos anteriores à década de 1970. Na quase impossibilidade de viabilizar a aquisição de obras deste 
período a Comissão optou por privilegiar artistas que tivessem suas trajetórias confirmadas na década de 1980, pensando 
que assim o MARGS poderia ao menos ter um conjunto de obras que representassem a última década. Como critérios 
específicos foram eleitos:

1. artistas que tivessem suas trajetórias confirmadas até o final da década de 1980;
2. que, se tivessem obras no Acervo do MARGS, estas obras não caracterizassem suas produções atuais;
3. artistas que não tivessem obras no Acervo do MARGS;
4. que os artistas indicados, além de terem firmado suas posições no panorama da arte do Rio Grande do Sul, tivessem 

dado novos impulsos a suas carreiras;
5. que os artistas tivessem confirmado suas posições participando de eventos importantes a nível local, nacional 

internacional;
Conforme objetivo da atual direção da AAMARGS, este projeto tem intenções de continuidade, assim sendo, a 

Comissão decidiu privilegiar artistas que trabalham prioritariamente com obras bidimensionais, ficando, portanto, os 
tridimensionais e outros bidimensionais para uma etapa posterior.

ou

Monica Zielinsky 
Plínio Bernhardt 

Paulo Gomes sem titulo 
acrílico sobre tela 

1,0m xl,0m 
1991The Commission, upon receiving the invitation from the Association of Friends of the Art Museum of Rio Grande do 

Sul (AAMARGS) to select the artists whose works were pai to be part of the museum collection, decided to make a 
preliminary study of the exiting collection and only then choose those to be used for the final selection. Upon studying 
the collection it became clear that important names were absent particularly from the periods before the 1970's. Because 
of the great difficulty in acquiring works of this period, the Commission opted to choose artists whose maturity was 
attained in the 1980's, in so doing they could have the possibility of selecting for the Museum a group of representative 
works of the last decade. The following criteria were established:

1. artists whose professional maturity was confirmed by the end of 1980's;
2. new works from well-known artists whose art is already part of the museum collection;
3. artists who did not have any work in the museum collection;
4. well-known artists who are searching for the new forms of artistic expression;
5. artists who had their importance confirmed throught their participation in special events at local, national or 

international leveis.
According to the intention of todays direction of the Association od Friends of the Art Museum (AAMARGS) this 

project intends to continue, thus the Commission decided to choose artists whose work is primarily two-dimensional 
leaving the three-dimensional ones to be selected at later opportunities.

Monica Zielinsky 
Plínio Bernhardt 

Paulo Gomes



CARLOS PASQUETTICARLOS CARRION DE BRITTO VELHO

••

"fundo marrom’ 
acrilico sobre leia 

1,3m x 2,0 m 
1989

mm
'sonho de vienna'

desenho técnica mista (pastel, pigmento, madeira, pano)
dimensões variáveis 

1989



EDUARDO VIEIRA DA CUNHA KARIN LAMBRECHT

'estudos para der brunnen' 
aquarela sobre papel 
0,30m x 0,20m cada 

1991

22
verde com cavalo 
acrílico sobre tela 
1,30 m x 0,80 m 

1992
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sem titulo 
pintura sobre papel 

1,00m 0,70m 
1989



MARIA LUCIA CATTANIMARIA LÍDIA MAGLIANI

í
1

sem título 
gravura em metal 

1,5m x 1,5m 
1991
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o l■personagem da insônia" 

acrílico sobre tela 
1,20m x 0,44m 

1993



MILTON KURTZMARIO ROHNELT

quasi contacto
acrílico sobre tela

sem título 
acrílico sobre tela 

1,5m x l,00m 
1991

1,00m x 1,00m
1989



RENATO H EUSERREGINA OHLWEILER

i

'o primeiro vôo do passaro azul 
óleo sobre tela 
1,50m x 2,00m 

1990

sem titulo 
acrílico sobre tela 

1,02m x 1,03m 
1991

.'12 ilustrações para 'poemas podres' de paulo seben
nanquim sobre papel 
0,25m x 0,1 5m cada 

1989



WILSON CAVALCANTIVERA CHAVES

'ornamento díptico II' (detalhe) 
fotografia manipulada e eletrografia 

32 módulos de 0,29m x 0,39m 
1990

quem me habita7' 
pintura / colagem 

1,07m x 0,90m 
1990



MARIA LÚCIA CATTANI
B.A. in Visual Arts, Federal Umversity of RGS, 1981. Specialization 
in Visual Arts, Catholic Umversity of RGS, 1983 Master in Visual 
Arts, Pratt Institute NY, USA, 1990. Exhibitions in foreign coun- 
tries: China, France and USA.

MARIA LÚCIA CATTANI - Garibaldi, 1958.
Bacharel em Artes Plásticas, pela UFRGS, em 1981. Especialização 
em Artes Plásticas, PUCRS, em 1983. Mestrado em Artes Plásticas, 
Pratt Institute, Nova York, USA, 1990. Expôs na China, França e 
Estados Unidos. ‘O tempo constrói o espaço da mesma forma que 
o método determina a forma.” [Marcos Lontra, Crítico de Arte],

DADOS BIOGRÁFICOS

ALFREDO NICOLAIEWSKY - Bom in Porto Alegre, RS, 1952 
Graduated at the School of Architecture, Federal Umversity of Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Drawing course with Paulo Peres and 
woodcut with Danúbio Gonçalves at the Atelier Livre da Prefeitura 
Municipal of Porto Alegre. Metal Engravmg course with Marilia 
Rodrigues in Minas Gerais. Participated in the travellmg art show 
BR/80 BRAZILIAN PAINTING. Exhibition in foreign countries: 
Uruguay, Paraguay and Japan.

ALFREDO NICOLAIEWSKY - Porto Alegre, 1952.
Arquiteto, UFRGS, em 1976. Curso de Desenho com Paulo Peres 
e Xilogravura com Danúbio Gonçalves, ambos no Atelier Livre da 
Prefeitura, em Porto Alegre, RS. Gravura em metal, com Marilia 
Rodrigues, em Minas Gerais. Expôs no Uruguai, Paraguai e Japão 
Participou da BR/80 PINTURA BRASIL. Vários prêmios Aquisições, 
em Salões Nacionais. Três grandes pontos devem ser ressaltados 
na sua obra: apuro técnico e formal, o experimentalismo e a busca 
de uma linguagem brasileira.

MARIO RÒHNELT - Born in Pelotas, RS, 1950.
Graduated at the School of Architecture, Federal University'of 
RGS (UFRGS). His last exhibition at the Art Museum of RGS - 
called MARGS/92 - showed the use of the Computer in creating 
works of art. Exhibitions in foreign countries: Uruguay, Argentina 
and USA

MARIO ROHNELT - Pelotas. RS, 1950.
Cursou Arquitetura, na UFRGS, em Porto Alegre, RS. Trabalhou 
como diagramador, programador e cartazista. Sua última exposição, 
no MARGS/92, mostrou os rumos do computador aplicado às artes 
plásticas. Integrante no ESPAÇO NO, em Porto Alegre, RS. Expôs 
no Uruguai, Argentina e Estados Unidos. Aqueles que desejam ver 
em cada imagem uma história e surpreender uma mensagem, 
definida a cada traço do artista, certamente se confundirão diante 
dos desenhos de Mário Rohnelt. Sua obra coloca-se, para o olhar 
do espectador, como um caleidoscópio em que a forma se desnuda, 
se desfaz e se organiza, sem propor senão a si própria

CARLOS C. DE BRITTO VELHO - Bom in Porto Alegre, RS, 1946. 
Studied lithography with Danúbio Gonçalves He left Porto Alegre 
in 1957 and lived in Buenos Aires until 1965 In the 1970's, he 
travelled to Paris to perfect his work He taught painting at the 
Atelier Livre da Prefeitura Municipal of Porto Alegre, In 1986, he 
participated in the II Havana Biennial

CARLOS C. DE BRITTO VELHO - Porto Alegre, 1946.
Estudou litografia com Danúbio Gonçalves. Na década de 60, traba
lhou em Buenos Aires, Argentina. Na década de 70, viagem de 
estudos a Paris, França. Lecionou pintura, no Atelier Livre da Prefei
tura, em Porto Alegre, RS. Participou da 2® BIENAL DE HAVANA, 
Cuba. "Dentre os artistas surgidos em Porto Alegre, na década de 
70, Brito Velho pode ser apontado como um dos mais sérios e 
consequentes. Sério... principalmente pelo seu empenho em apro
fundar reflexão sobre o homem e sua dimensão existencial." [Carlos 
Scarinci, Crítico de Arte],

MILTON KURTZ - Born in Santa Maria, RS, 1951.
Graduated at the School of Architecture, Federal Umversity RGS 
(UFRGS). Self taught in both design and visual arts Design of 
posters and book covers. Participated in the 16th São Paulo 
Biennial. Exhibitions in foreign countries Paraguay, Uruguay, Ar
gentina and Cuba

MILTON KURTZ - Santa Maria, RS, 1951.
Arquiteto, pela UFRGS, em Porto Alegre, RS, em 1977. Autodidata 
em experiências com desenho e artes plásticas. Desenha cartazes 
e capas de livros. Junto com Mário Rohnelt, cria o álbum de 
desenhos "CRISOL”, projeto para edição em off-set. Integrante do 
ESPAÇO NO, em Porto Alegre, RS. Participou da 16® BIENAL DE 
SÂO PAULO, SP. Expôs no Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, 
Argentina e Cuba. "Trabalha com figuras recortadas no mass media, 
ídolos de vitalidade e beleza atlética, nadadores, acrobatas, mergu
lhadores, mas, também, bailarinas - este lugar comum de uma 
ideologia vulgar do belo, e os associa no lugar nenhum dos fundos 
de cor, chamada metáfora de ficcionalidade da sua proposta " 
[Carlos Scarinci, Crítico de Arte]

CARLOS PASQUETTI - Born in Bento Gonçalves, RS, 1948. 
Graduated at the Art Institute, Federal University of Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Master Degree in Fine Arts by the Art Institute 
of Chicago. Presently is the Director of the Art Institute, Federal 
University of Rio Grande do Sul. Exhibition in USA Participated in 
the travelling art show "BR/80 BRAZILIAN PAINTING”.

CARLOS PASQUETTI - Bento Gonçalves, RS, 1948.
Artista Plástico, pelo Instituto de Artes/UFRGS. Título de Master in 
Fine Arts, pelo Instituto de Artes, Chicago, USA. É o Diretor do 
Instituto de Artes/UFRGS. É um dos criadores do ESPAÇO NO, em 
Porto Alegre, RS. Expôs nos Estados Unidos. Participou da BR/80 - 
PINTURA BRASIL. "Pasquetti é bom filho da era da plasticidade 
visual múltipla, experimentando filmes, fotografias, espaço tridi
mensional, sempre com o fiocondutordo desenho, o sentido óptico 
e cinético, o jogo da forma na dimensão e do relevo dos objetos, no 
plano e no espaço triplo e o clima psicológico na sugestão da 
temporalidade." [Aldo Obino, Crítico de Arte],

REGINA OHLWEILER - Born in Porto Alegre, RS, 1954 
B.A. in Visual Arts from Federal University of RGS (UFRGS) 
Attended the Atelier Livre da Prefeitura Municipal of Porto Alegre. 
Extension Course in Woodcut Print od UFRGS Exhibitions in 
foreign countries: Paraguay, Uruguay, Puerto Rico and Spain.

REGINA OHLWEILER-Porto Alegre, RS, 1954.
Bacharel em Artes Plásticas, UFRGS. Frequentou o Atelier Livre da 
Prefeitura, em Porto Alegre, RS. Curso de extensão universitária, 
em Xilogravura. Expôs no Paraguai, Uruguai, Porto Rico e Espanha. 
“Há uma clara sensação para quem observa o trabalho de Regina 
Ohlweiler pela primeira vez: não se trata de uma coisa banal. Ao 
contrário, o encontro inicial reveste-se do necessário respeito e 
curiosidade, pois este é o clima estabelecido pela artista." [Jacob 
Klintonivitz, Crítico de Arte],

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA - Born in Porto Alegre, RS, 1950. 
Professor at the Art Institute, Federal University od Rio Grande do 
Sul (UFRGS). He was a photographer of JORNAL DO BRASIL in 
Porto Alegre. Master Degree in Painting from the City Umversity 
of New York, NYC, USA. Exhibition in New York, 1990, in 
Websbeth Gallery.

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA - Porto Alegre, 1956 
Professor do Instituto de Artes/UFRGS, em Porto Alegre. Foi repór
ter fotográfico da sucursal do Jornal O GLOBO, em Porto Alegre. 
Expôs em Nova York, em 1990. Desenvolveu uma série de pinturas, 
fruto de pesquisas sobre mitos e metáforas do litoral do Rio Grande 
do Sul. Mestre em pintura pela City University of New York, NYC, 
USA.
"As grandes formas produzidas por Vieira da Cunha são parte da 
construção de um figurativismo planejado que detém uma ordem 
interna". [No Catálogo da Mostra "Arte Gaúcha Contemporânea". 
IEAVI/91.]

RENATO HEUSER - Born in Porto Alegre, RS, 1953
B.A. in Visual Arts from Federal Umversity of RGS (UFRGS)
Painting course under Professor Raimond Girke in Berlin, 1984
Presently, he teaches at the Art Institute/Federal Umversity of
RGS.

RENATO HEUSER - Porto Alegre, 1953.
Bacharel em Artes Plásticas peo Instituto de Artes, UFRGS, em 
1978. Curso de pintura em Berlim, sob a orientação do Prof 
Raimundo Girke, em 1984. Professor do Instituto de Artes da 
UFRGS. "É o exercício da visualidade. A Pintura descrevendo movi
mentos e sensações que se imprimem na retina. São as ondulações 
da água, do vento, das árvores. Enfim, a alma da natureza ." [Heloísa 
Schneiders da Silva, Artista Plástica],

VERA CHAVES - Born in Porto Alegre, RS, 1938 
B.A. in Visual Arts, Federal University of RGS (UFRGS) Painting 
and Engraving Courses in Holland Advanced Prmtmaking 
Cryinton College of Design and Tecnology, England. Video and 
Computer Design and Graphic Arts Animation in Computers, 
Barcelona, Spain. Participated in the 1976 Venice Biennial, in the 
14th and 20th São Paulo Biennial, and also in the 1972 lllrd 
Engraving Biennial of Buenos Aires. Exhibitions in foreign coun
tries: Cuba, Holland, ex-YugusIavia and Belgium

VERA CHAVES - Porto Alegre, RS, 1938.
Bacharel pelo Instituto de Artes, UFRGS, em 1960. Curso de Pintura 
e Gravura na Holanda. Advanced Printmaking Crynton College of 
Design and Tecnology, Inglaterra. Curso de Vídeo, Desenho por 
Computador e animação gráfica por computador, em Barcelona, na 
Espanha. Expôs na Argentina, Espanha, Estados Unidos, Japão, 
Suíça, Alemanha, Cuba, Holanda, loguslávia e Bélgica Expôs na 
Bienal de Veneza e Bienal de São Paulo. Fundadora do ESPAÇO NO 
em Porto Alegre. "Vera Chaves nos conduz a uma viagem de ida e 
volta. Uma viagem, talvez, com as mesmas características que tanto 
interessava a André Breton: aquilo que se encontra entre a realidade 
relativa percebida pelos sentidos e a realidade absoluta desejada 
pelo espírito." [Luís F. Peres, Crítico de Arte],

KARIN LAMBRECHT- Born in Porto Alegre, RS, 1957.
Graduated in the Art Institute, Federal Umversity of Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Studied painting under Raimond Girke at 
Hochschule Der Kunste Graduated at the Art School of Berlin, 
Germany. Attended the Millary Oslom For The Arts, New York, 
USA. Participated in the NINETEENTH SÂO PAULO BIENNIAL 
and in the travelling art show "BR/80 BRAZILIAN PAINTING". 
Exhibitions in foreign countries: Germany, Venezuela, Cuba and 
Argentina.

KARIN LAMBRECHT - Porto Alegre. 1957.
Formada pelo Instituto de Artes/UFRGS, em 1979. Estudou pintura 
com o Prof. Raimundo Girke, na HDK - Escola Superior de Arte, em 
Berlim, Alemanha. Cursou a Millary Oslom For The Arts, em Nova 
York, USA. Participou da 19® Bienal de São Paulo, SP. Participou da 
exposição itinerante "BR/80 PINTURA BRASIL".
Expôs na Alemanha, Venezuela, Cuba e Argentina. "Karin Lambrecht 
condensa seu tempo na estrutura (porque construção de quem foi 
geométrica, e retém a vontade de organização da matéria, da cor, 
do gesto, da emoção) da ordem selvagem' (Paulo Herkenhoff).

MARIA LÍDIA MAGLIANI - Born in Pelotas, RS. 1946.
Graduated at the Art Institute, Federal University of Rio Grande 
do Sul (UFRGS). Painter, designer, engraver and ceramist. 
Participated in the Eighteenth São Paulo Biennial Exhibitions in 
foreign countries: Paraguay, Argentina and USA.

MARIA LÍDIA MAGLIANI - Pelotas, 1946.
Formada em Artes Plásticas, UFRGS, em 1966. Pintora, desenhista, 
gravadora e ceramista, sua obra é predominantemente figurativa e 
expressionista. Participou da 18® BIENAL INTERNACIONAL DE 
SÃO PAULO, SP. Expôs no Paraguai, Argentina e Estados Unidos. 
"Em Magliani está expresso um grito pungente da condição huma
na A luta e o dilaceramento da mulher, do pobre, do homem 
submetido às mais duras condições da vida social. Na sua pintura, 
o assunto é o corpo humano e Magliani o tortura, macera e subver
te". [Jacob Klintowitz, Crítico de Arte],

WILSON CAVALCANTI - Born in Pelotas, RS, 1950.
Studied design, engraving and lithography under Paulo Peres and 
Danúbio Gonçalves at the Atelier Livre da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. Courses on Printmaking under Assunção Souza in 
Minas Gerais. Exhibitons in foreign countries: France and Uru
guay. Presently, works at the Engraving Studio of the Art Mu
seum.

WILSON CAVALCANTI - Pelotas, RS. 1950.
Estudou desenho, gravura em metal e litografia com Paulo Peres e 
Danúbio Gonçalves,- no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, 
RS. Curso de Gravura com Assunção Souza em Minas Gerais. Expôs 
na França e no Uruguai em 1987. Trabalhou no Atelier Livre de 
Gravura no MARGS e no Atelier II de Litogravura. "Cavalcanti é 
contraditório, quer tirar-nos da segurança do sabido, soltar-nos do 
caos que traz o não saber, esse não saber tão profundo que nos tira 
até as perguntas." [Maria Benites, em Continente, número 15/91],



LEONID STRELIAEV - Born in Porto Alegre, 1949 
Photographer born in Rio Grande do Sul He worked for ZERO 
HORA and VEJA MAGAZINE He is one of the most awarded 
Brazilian photographers. He published many photography álbuns, 
one of them with Josue Guimarães is called "Porto Alegre de 
Erico”. In 1974 he was awarded the "Photographer of the Year". 
Former president of TVE - Educational Television of Rio Grande 
do Sul, He is presently working on photographic reports on 
cultural subjects

LEONID STRELIAEV - Porto Alegre, RS, 1949 
Fotógrafo gaúcho Trabalhou para a ZERO HORA e para a REVISTA 
VEJA. Um dos fotógrafos brasileiros mais premiados Publicou 
muitos álbuns de fotografia, um deles com Josué Guimarães cha
mado “Porto Alegre de Érico". Recebeu em 1974, o prêmio "fotógra
fo do ano". Ex-presidente da TVE. Atualmente trabalha em 
documentários sobre temas culturais.

The Association of Friends of the Art Museum of Rio Grande do 
Sul, ONG(a non-governmental orgamzation), works m the 
museum and for the museum It is made up by the director, the 
members, and a hard working group of volunteers They are 
responsible for all too many events that complement the activities 
of MARGS.
The Association is satisfed at the museum s success

A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
ONG que é (Organização Não Governamental), trabalha no Museu, 
pelo Museu e para o Museu. Compõe-se de sua Diretoria, de 
associados e de um corpo esforçadíssimo de voluntários que divi
dem entre si as mil e uma funções que complementam as ativida
des da administração do MARGS.
E tiram satisfação e recompensa de sua independência e do suces
so da entidade da qual são AMIGOS

AAMARGSAPOIO CULTURALAGRADECIMENTOS
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Mônica Zielinsky 

Plínio Bernhardt 
Leonid Streliaev 

Gessi Oliveira 

Jane Souza 

Janaína Honorina 

Marino Nunes 

Evanice Pauletti 
Naira Vasconcellos
Núcleo de Documentação e Pesquisa - MARGS 

Núcleo de Arquitetura e Programação Visula - MARGS 

Richie Reta 

Olga Milk
e a todos que viabilizaram este projeto.
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