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mostraser umo
dos ícones da arte do Rio Grande do Sul. A cada dois anos, desde 1997, o
MARGS também abre seu espaço para a Bienal do Mercosul, uma importante
iniciativa cultural que contribui para a formação das novas gerações do país. Aa 7com mostra, que tem projetado o Estado no cenário internacional de artes, reforçaadesivos para a indústria moveleira, adesivos para. *

mecânico, tintas e a importância das parcerias entre atores culturais e empresárioscalçados e produtos para acabamento de couro.

2 2■

Diretor Presidente do Grupo K.IUng
Hmm



do nas lonjuras meridionais do Brasil em centro urba
no cosmopolita - a moderna Porto Alegre de fins do 
século 19 e do alvorecer do século 20.

Nas décadas de 1930, 40 e 50, a praça resplan
decia, orgulhosa, como se lê, quase se vê, nas crônicas 
de Nilo Ruschel, Erico Veríssimo, Dyonélio Machado 
e outros tantos. Os gaúchos, afinal, tinham chegado 
ao poder - e a galope, amarrando seus cavalos no 
obelisco da Avenida Rio Branco, no Rio, e apeando a 
turma “café-com-leite” do Palácio do Catete. A antiga 
alfândega já havia sido remodelada e se transformara 

Delegacia Fiscal. Os impostos, ainda extorsivos, 
passaram a ser recolhidos em um lindo prédio, de 
arquitetura eclética, saído das pranchetas luminosas de 
Theo Wiederspahn, o maior arquiteto da história de 
Porto Alegre. A vida era boa e farta — ou assim parecia. 
E a Rua da Praia, embora já afastada do Guaíba, vivia 
seus dias de boulevardelegante.

Culturalmente, porém, a cidade permanecia 
imersa na mediocridade. Burocratas, coletores de im
postos, juizes, militares positivistas, intendentes, 
interventores e políticos autoritários tinham assegu
rado seu lugar ao sol. Mas ativistas ainda estavam na 
cadeia, escritores no exílio e artistas na berlinda. O 
pintor Ado Malagoli não estava preso, nem exilado 
ou esquecido. Mas quando ele ousou sonhar e, a se
guir, criar o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
seu anseio soou como quimera - um capricho supér
fluo, um requinte desnecessário. Como se uma socie
dade pudesse se impor ao restante do país sem o devi
do lastro cultural.

Por empenho e determinação de Malagoli e de 
uns poucos heróis e heroínas, o MARGS nasceu — sua 
gênese, celebrada neste livro, acaba de completar meio 
século. Mas é claro que o museu não surgiu com força 
e prestígio suficientes para ocupar um dos mais belos e 
simbólicos prédios de Porto Alegre: o MARGS nasceu 
no fòyer, quase no sótão, do Theatro São Pedro. Que, 
24 anos depois, o museu tenha se transferido e se ins
talado justo no seio da antiga Delegacia Fiscal - qua
dros a óleo, aquarelas, esculturas e idéias substituindo 
arquivos-mortos, livros-caixa, papelões e papelada - 
parece a concretização de uma metáfora libertária.

Mas muita coisa deu para trás desde então. E 
não se trata de lastimar as limitações, o raquitismo das

Celebrar o MARGS,
para nao morrer na praia em

Rua da Praia, qualquerJá não existe praia 
porto-alegrense está cansado de saber. O que nem to
dos percebem é que justo aí está 
nítidos da alienação que se estabeleceu entre a cidade e

na

dos reflexos maisum

como foi a princi-o lago que não apenas a viu 
pal, quase única, razão para seu surgimento 
dente que houve uma época em que as águas do Guaíba 
lambiam as franjas da rua que veio a se tornar a mais 
conhecida da capital. Afinal, o Porto dos Casais - que, 
em seus primórdios, não era muito mais que um ajun- 

de barracos de imigrantes sem-terra ludibria-

nascer
. Mas é evi-

?l
ta mento
dos pelas promessas vazias de políticos sem vergonhaí

arredores da atual Ponta do Gasômetro e, asurgiu nos
partir dali, foi se estendendo para leste, em direção ao 
que vi ria a ser o Largo da Quitanda. E tal expansão se 
deu por uma via paralela à margem do lago, a estreita 
estrada de terra que a prática cotidiana e a sabedoria 
popular batizaram de... Rua da Praia.

O Largo da Quitanda cedo virou 
fândega, pois, além do trapiche principal, ali surgiu a 
primeira alfândega da capital — as sociedades ibéricas, 
convém lembrar, sempre sobretaxaram seus súditos com 
impostos abusivos. A praça se impôs então como o 
coração comercial da cidade e, ao

bancos, jornais, cinemas, farmácias e hotéis que 
transformação de um mero vilarejo isola-

í>.

Praça da Al

Ipyigs
redor dela, brotaram

'.'V S
os
marcaram a



eventuais desvios de rota que tantas vezes afligiram o MARGS. Trata-se, isso sim, de 
lamentar a degradação do centro de Porto Alegre e do entorno da Praça da Alfândega; a derrocada 
da Rua da Praia, o afastamento e a poluição do Guaíba, a feiura e a pobreza reinantes, embora na 
última década o próprio MARGS, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Santander Cultural 
futuro conjunto cultural da Caixa Federal estejam dando novo fôlego ao centro e à praça. Mas 
queremos mais, muito mais — e eu, particularmente, estou coberto de motivos.

Meu pai e minha mãe se conheceram na Rua da Praia na esquina com a Praça da Alfânde
ga, em setembro de 1954 - mês e ano em que o MARGS nasceu e a poucos metros do local onde 
agora está. Se eles não tivessem se conhecido, eu não teria nascido (em 1958), como diz, resvalan 
do no óbvio, aquele comercial de cartão de crédito. Mas a família mudou-se para Sao Paulo 
1963 e, quando retornei a Porto Alegre, em maio de 1968, o centro da cidade já mergulhara na 
decadência pós-golpe de 64. Eu só ia à Rua da Praia para ir ao dentista - e nunca gostei de ir ao 
dentista. Não vi nem percebi que o coração de Porto Alegre estava sendo arrebatado de mim e de 
meus conterrâneos - como a praia já o fora da rua que ainda leva seu nome. Nome que, se não era 
de todo inexplicável, para mim soava como ameaça, pois não achava que o Guaíba pudesse 

muito diferente do Tietê.

verbas e os

e o

em

ser

Para completar, nem sabia que o MARGS existia. Alienado da cidade, do Estado e do 
Brasil, entrei no museu pela primeira vez - céus, que vergonha! - em plena década de 1980. Mas 
já era fã dos prédios de Wiederspahn e, homem sempre atrás de meu tempo, também venerava 
Weingártner e Ângelo Guido, Lutzenberger, Gotuzzo e Crusius, João Faria Viana, Boeira Faedrich 
e Fahrion. Não havia (e ainda não há) no MARGS tantas obras deles quando eu achava e queria

apresentaram os primeiros flashs de uma Porto Alegre refinada, român-que houvesse, mas elas 
tica e cosmopolita, com a qual jamais sonhara.

Uma Porto Alegre idílica, mas plausível e possível. Um porto, a beira-lago, com uma i ua na
tal sinfônica

me

praia, alegre. Uma cidade com um parque central, com um mercado bacana, com a 
de Erico e, é claro, com um museu metropolitano plantado em seu coração florido de ipes e

cafés e as livrarias, no sopé do Theatro. Um museu ocupandoentre ospaineiras e guapuruvus, 
uma antiga Alfândega. Por que não? Por quem não?

As promessas continuam vazias, muita gente continua sem terra e muitos políticos sem 
gonha. Os impostos também continuam extorsivos, mas pelo menos agora podem retornar 

para o antigo prédio da Alfândega na forma de incentivos promovendo a cultura no meio da 
praça, quase ali, na Rua da Praia, onde já houve um porto alegre cheio de casais, diversão e arte.

ver

* Jornalista e escritor

12 Memória do Museu
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estávamos dispensando a história oficial, pois queríamos saber das suas lembranças e impressões 
antes de tudo. Essa seria, no nosso pensar, uma maneira de reconstituir a receptividade da comu
nidade artística local com relação ao museu. Evidentemente que, passados cinqüenta anos de sua

O projeto de uma série de publicações comemorativas ao cinqüentenário do MARGS par
tiu da necessidade de tornar visível para o público a história da instituição e sua produção intelec
tual. Foi decidido que seriam editados três volumes: o primeiro, com a história do MARGS, o

e o terceiro, com a tradução para o inglês
instituições culturais de ou-

inauguração, não eram muitos os testemunhos possíveis. Foi elaborada uma lista, baseada muito 
lembranças individuais do que num projeto orgânico e fechado. Assim foi feito e nos 

apercebemos de que poderiamos estender os depoimentos - face aos reduzidos possíveis depoi- 
de testemunhas oculares da inauguração — pelas décadas imediatamente subseqiientes 

(anos 60 e 70) antes da definitiva mudança para a sede atual. Além dos ex-diretores que loram
grande grupo de artistas, intelectuais, administra-

e osegundo, contemplando sua produção intelectual 
espanhol, de textos escolhidos para possibilitar sua divulgação 

países. O livro que contém a produção intelectual teve um
perfil de antologia e suas fontes de pesquisa estarem disponíveis

mais nas
entre
encaminhamento diferente deste,:

tros
visto ter um 
própria instituição.

No instante em que
procuramos evitar os caminhos já trilhados por publicações anteriores - livro do MARGS publi- 

livro do MARGS na coleção SAFRA, 2001 - e preencher o que estava faltando 
apercebemos de que faltavam testemunhos dos partícipes da vida do

desenvolvimento, seus grandes momentos e

mentosarquivos danos

convidados a dar suas impressões, listamos um 
dores e políticos. Todos receberam seus questionários pelo correio. Alguns não responderam ou 
não foram localizados, poucos declinaram do convite, alguns se dispuseram a dar entrevista e 
vários responderam. Com esse material foi elaborado o presente livro.

A organização do livro visou à reconstituição de uma história paralela à história oficial do 
museu, presente na lista de eventos e exposições que ocorreram ao longo destes anos. Assim, serão 
lidos aqui os textos construídos pelas lembranças de gente que viveu o museu, gente que traba
lhou, batalhou, se envolveu, participou ou simplesmente assistiu ao museu se fazendo. Alguns

ordem alterada para deixá-los com leitura mais

foi definida a necessidade de um livro sobre a história do museu,

%cado em 2000, e
nessa história. Logo nos 
museu, gente que tinha visto seu surgimento 

dificuldades ao longo destes cinqüenta

, seu
anos.suas

História. Para a nossa história, no entanto,Cinqüenta anos, não é tanto tempo assim para a 
esse meio século parece uma eternidade, tanto pelo pouco de documentação que ficou para conta-

la quanto pela curta memória de que somos eternas vítimas.
A pergunta que mais nos intrigava ao prepararmos o projeto do livro era como a comuni

dade artística tinha recebido e se tinha participado da criação e inauguraçao do
Havia apenas os depoimentos do Prof. Ado Malagoli e do Dr. José Mariano Beck, publica- 

Boletins do MARGS, e a história oficial do museu com seus decretos, mudanças de sede,
história miúda, aquela do dia-a-dia, sem

textos sofreram pequenos cortes ou tiveram a 
direta, procurando-se manter sempre o mais próximo possível do original. Os depoimentos inte
grais estão disponíveis no Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS.

Essa história informal vem acompanhada de uma memória fotográfica que deve ser lida 
outro texto não ilustrativo dos depoimentos, mas complementar a estes. A essas duas 

histórias, que carecem de um eixo cronológico mais rigoroso, acrescentou-se a lista dos eventos, 
completíssima, uma verdadeira história das Artes Visuais em nosso Estado, e outras listagens de 
caráter informativo. Além disso, um texto complementar noticia as principais atividades cultu
rais de extensão que a instituição ofereceu nesses anos todos, compondo a parcela do MARGS na 
escrita da história da inteligência entre nós.

T&l
museu.

como um
dos em
mudanças de diretores e reformas. Nós queríamo 
grandes feitos, memória antes afetiva que documental. Aqui, é importante ressaltar que o museu 

iosa memória documental de seus eventos, cuidadosamente preservada.

s a

tem uma preciosa
A partir deste desejo foram elaborados a carta-convite e o questionário, enviados postenor- 

mente a várias pessoas. A carta deixava claro que a pessoa que a recebera era alguém que fizera ou 
fazia parte da história do Museu e solicitava ao destinatário que relatasse suas lembranças e im
pressões, de modo que pudéssemos reconstituir de maneira detalhada a história da instituição, 
suprindo lacunas de informação e lançando luz sobre eventos e fatos não registrados. Claro que

*Artista plástico e curador independente. Doutor cm Artes Visuais - Poéticas Visuais, UFRGS

** Técnica em Assuntos Culiurais, funcionária do MARGS. 
Especialista em História Contemporânea - FAPA e Museologia e Patrimônio Cultural - UFRGS
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obras mais importantes de sua vida, não só em Porto Alegre, mas também em numerosas cidades 
pelo interior do Estado. Lamentavelmente, o arquivo desta firma está perdido e hoje é muito 
difícil organizar a listagem das obras realizadas. Algumas poucas foram colocadas sob proteção 
legal (a Delegacia Fiscal, os Correios e Telégrafos, a Cervejaria Brahma, o Hotel Majestic, a Facul
dade de Medicina da UFRGS) e outras sobreviveram semidestruídas como o Banco Pelotense e a 
Previdência do Sul (dito Cinema Guarani), mas a maioria foi irresponsavelmente demolida (Cai
xa Econômica, Banco da Província, Banco Alemão, Telefônica, Aliança do Sul, Café Colombo, 
Secco & Cia, H. Theo Moeller, Germano Wahrlich, Irmãos Weingaertner e tantas outras).

Com o fechamento da firma de Ahrons, Wiederspahn herdou seu legado e passou a exercer 
seu ofício de arquiteto e construtor independente. Inicialmente fundou uma firma de construção 
com a intenção de continuar a trajetória de Ahrons que decidira se dedicar ao comércio de mate
riais elétricos, a grande novidade da época. Mas sua firma Aliança do Sul duraria pouco, porque 
foi objeto de vandalismo quando o navio Paraná foi posto a pique na entrada do porto de Le 
Havre, alegadamente por submarinos alemães, como aconteceu com numerosos outros estabele
cimentos de propriedade de “alemães”. Por isto, Ahrons passou a se dedicar a uma nova empresa, 
que fundou com Ernst Otto Meyer e Ruben Berta, que viria a se tornar mundialmente conhecida 
com o nome de Viação Aérea Rio-grandense.

Devido ao conflito, Wiederspahn também teve de fechar não só sua firma, mas também 
uma Escola de Artes e Ofícios (Gewerbeschule) que fundara na véspera da I Guerra. Durante o 
conflito foi colocado sob suspeição por ser alemão nato e incluído em uma lista “negra” pelos 
“germanófobos”. Assim, foi forçado a um ostracismo durante os confrontos e só voltaria às 
atividades profissionais depois de começarem a serenar os ânimos. Então foi vítima da gripe 
espanhola que ceifou a vida de muitos porto-alegrenses e quase lhe tirou a sua.

Trabalhador compulsivo, e trabalhando sozinho, até sua morte em novembro de 1952 
realizou mais de quinhentos projetos que atestam sua exuberante produção. Nestas três e meia 
décadas passou por várias fases. À medida que iam se desarmando os espíritos, Wiederspahn foi 
construindo uma sólida empresa com um considerável número de colaboradores. Neste período 
construiu obras memoráveis das quais algumas ainda continuam de pé (Nicolau Ely, Bier & 
Ulmann, Paz Moreira) e algumas fábricas que se aproximaram muito do ideário modernista 
(como o Engenho Chaves e a fábrica de móveis Gerdau). Ao longo do Caminho Novo (Voluntá
rios da Pátria) passou a construir numerosos armazéns ao fundo dos quais eram construídos 
trapiches para o atracamento de navios que intermediavam as trocas com o interior e, na frente, 
Wiederspahn construiu desvios cobertos para a Rede Ferroviária, permitindo a carga e descarga 
dos vagões ao abrigo das intempéries. Bancos o encarregavam de projetar filiais nas cidades do 
interior. Empresários solicitavam projetos para suas fábricas em constante expansão, como as de 
Carlos Bopp, dos irmãos Ritter e a Cervejaria Becker, Wallig & Cia, Hugo Gerdau, Alberto Bins, 
Irmãos Chaves, Brenner & Fonseca, F. G. Bier. Construiu numerosas residências, dentro do 
ideário da “nova objetividade” nos bairros nobres da cidade. Esta lista ainda deve ser completada 
com projetos de clubes sociais, hospitais, hotéis, escolas e igrejas. No entanto, poucas obras sobre
viveram ao terremoto modernista.

Depois veio a crise internacional de 1929. O concurso para o projeto da sede do Banco 
Nacional do Comércio fora vencido na fase anterior. A contratação de sua construção aconteceu em 
hora imprópria, pois o levaria à falência e à ruína. Mais tarde, profissionais inescrupulosos se apro
priariam de seu projeto e hoje vêm sendo proclamados como seus autores. Mesmo assim, ainda 
acumulou forças para fundar um sindicato de artesãos alemães (Deutscher Handwerkerverband)

Theo Wiederspahn: 

arquiteto do MARGS 

de Porto Alegre
t í

Há menos de duas décadas o nome de Theodor Alexander Joseph Wiederspahn era total-
desconhecido. Com o fim da repressão, começamos a olhar para nós mesmos. Então 

desconfiar dos maus usos que haviam sido feitos do movimento modernista. Pela 
desde a II Guerra Mundial, olhamos com benevolência para as realizações

mente
começamos a
primeira vez:

passado recente. Trabalhos de pesquisa fizeram com que seu nome come-
seu arquivo revelou que não

arquitetônicas de nosso
çasse a entrar na roda das discussões. A disponibilização de parte de

havia realizado uma ou outra obra de valor, mas que foi ose tratava apenas de um arquiteto que 
arquiteto mais importante do Estado na primeira metade do século passado.

Esta constatação impõe uma reflexão sobre sua trajetória profissional. Objetivamente, as 
contrariedades de uma vida feita de altos e baixos, vitórias e derrotas, bajulações e esquecimento, 

profissional e falência, levantam a pergunta: será que valeu a pena deixar a sua Wiesbaden, 
família e seu círculo de amizades para tentar um novo começo no Brasil?

abril de 1908 atendendo a um convite para

I

sucesso
sua

Quando desembarcou em Porto Alegre em 
trabalhar como engenheiro numa companhia de estradas de ferro belga que estava construindo o 
ramal Montenegro-Caxias, mal havia completado seus trinta anos de idade, mas já podia apie- 
sentar um currículo invejável. Como empreendimento familiar, já havia piojetado e construído 
15 palacetes, numa gleba que seu pai comprara para fins de loteamento, dos quais, quatro foram 
bombardeados em guerras, outros quatro foram colocados sob proteção estatal e os sete íestantes 
estão preservados sem o aval oficial. Além desses, ainda se responsabilizou por numerosos prédios 

gião de Wiesbaden. Desavenças com seu pai o levaram a aceitar um emprego em Saarbrücken. 
O fracasso de seu primeiro casamento certamente contribuiu para tomar a decisão de atravessar o 
Atlântico. O puritanismo daqueles tempos não haveria de ver com bons olhos um 
to e sua segunda lua-de-mel foi aproveitada para deixar em 

Não conseguindo o emprego prometido, veio a

:|

m na re

II0 novo casamen-
definitivo sua terra natal.

Porto Alegre onde teve a felicidade de ser 
dono da maior empresa construtora da cidade e queapresentado a Rudolf Ahrons que 

estava à procura de um arquiteto pelo fato de que seu antecessor Hermann Otto Menchen havia 

deixado esse posto devido a desentendimentos com
nto de projetos e de construção. Entre setembro de 1908 e dezembro de 1915, quando Ahrons 

fechou sua firma por motivo de problemas ocasionados pela guerra, Wiederspahn realizaria as

era o

Ahrons. Este o colocou à testa do departa-

me
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aplicou em larga escala no prédio do MARGS, da mesma forma como o uso de pré-moldados de 
concreto que, contraditoriamente, eram elementos a serviço da linguagem historicista que, no 
prédio em foco, tendia mais para o clássico do que para o barroco, como foi o caso do prédio 
gêmeo, o dos Correios e Telégrafos, hoje transformado em Memorial do Rio Grande do Sul.

Pelo lado oposto, estas inovações estavam em oposição diametral à linguagem arquitetônica 
profundamente arraigada no classicismo devido à modenatura das massas, o generoso emprego 
de alegorias e elementos de composição das ordens greco-romanas. Como foi demonstrado por 
Arnoldo W. Doberstein (Estatuária e Ideologia) estas alegorias escultóricas traziam o espírito da 
Antiguidade, mas eram perfeitamente contextualizadas na ideologia do positivista então em voga.

Por outro lado, em sua concepção, Wiederspahn teve o raro privilégio de poder criar, 
concomitantemente, dois prédios grandiosos, separados por uma avenida monumental e que 
formam um conjunto talvez único na história da arquitetura brasileira posto que o conjunto 
semelhante que Phillip von Normann criara na Praça da Matriz (Teatro São Pedro e Palácio da 
Justiça) sessenta anos antes foi irreparavelmente perdido com o incêndio suspeito do último. Em 
outros termos, o grande valor arquitetônico do prédio do MARGS está irremediavelmente ligado 
à presença do prédio do Memorial do Rio Grande do Sul.

Não queremos terminar estas anotações sem uma referência à azulejaria expressionista de 
seu interior, que até agora - ao que nos consta - ainda não foram objeto de um estudo específico 
de profissional habilitado.

que, antecipando-se às iniciativas federais, tentou organizar as classes operárias bem ao estilo das 

lutas sindicais. Porém, transcendia a estas por incorporar um seguro saúde e de pensões, como seria, 
mais tarde, realizado pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Nesse projeto Wiederspahn se 
dedicou de corpo e alma até vê-lo desmantelado por dois golpes seqüenciados: o primeiro, a apro
priação das iniciativas em nível estatal e, o segundo, pelo emergente autoritarismo getulista.

Por tudo isso foi-se recolhendo cada vez mais a sua última propriedade que, por estar em
falência. Nestas condições, foi procuradode outrem, não lhe foi tirada por ocasião de 

pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana para desenvolver uma série de projetos de igrejas e 
escolas para o interior do Estado. A nova constituição passou a exigir o registro profissional e o 

produtivo arquiteto de Porto Alegre foi rebaixado à categoria de “construtor licenciado . Por 
isto, foi trabalhar no interior do estado, ainda que tivesse feito, em Porto Alegre, a ampliação do 
Hospital Alemão, depois, Moinhos de Vento. São dessa época a reciclagem de quatro prédios 
praça central de São Leopoldo para a instalação da Escola Normal, a construção de numerosos 
prédios no Morro do Espelho para a Igreja Evangélica, a ampliação da Fundação Evangélica de 
Novo Hamburgo e um bom número de ginásios (Ijuí, Lajeado, Panambi e Candelaria) e igrejas 
(Canela, Cachoeira, Santa Cruz, Novo Hamburgo, Beija-Flor, Não-me-Toque, Arroio Grande,

Vila Barreto, Sebastobol e leprosário de Viamão).
Vale aqui também lembrar que os novos tempos lhe trouxeram novos dissabores. As ideo

logias totalitárias que se expandiam na Europa e das quais o país não ficaria impune, geraram 
uma nova linguagem arquitetônica caracterizada por um esquematismo formal simplista 
numental que se opunha diretamente ao dinamismo formal e com riqueza de nuances de claro- 

escuro tão ao gosto de Wiederspahn.
Aí veio a II Guerra. Para sobreviver, tornou-se administrador da construção de um cassino em 

Canela que não chegou a ser concluído porque o jogo foi proibido. Enquanto isso, a policia política 
deu uma batida em sua residência e, além de prendê-lo pelo crime de ter nascido alemão, ainda 
levou sua correspondência, seu arquivo de jornais e parte de seus projetos. Estes documentos nunca 
lhe foram devolvidos e hoje fazem muita falta para a história da arquitetura de nossa terra.

dias a 12/11/1952, fazendo seus últimos projetos aos

suanome

mais

na

e mo-

^—'-r----

Velho e alquebrado, encerrou seus 
pés da cama da esposa doente que exigia cuidados constantes.

Ninguém projetou e construiu tanto quanto ele. Por isto
pequena parte ainda continua de pé.

, foi a maior vítima demesmo

demolições indiscriminadas. Só uma

O PRÉDIO DO MARGS
O prédio que abriga o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e que foi construído para 

servir à Delegacia Fiscal do Governo Central substituindo outro, que se tornara muito exíguo, 
contém todas as contradições típicas da arquitetura do pré-guerra. Por um lado e um prédio de

de concreto armado e umaimpressionante modernidade conquanto já apresentava uma estrutura 
cobertura plana que viriam a ser o apanágio da arquitetura modernista da década de 1920. Alem 
disto, apresentava uma iluminação zenital que, se não era uma inovação total da arquitetura 
internacional, não deixou de ser uma grande conquista local, prenunciando uma das grandes 
utopias que Bruno Taut viria a defender no após-guerra na Alemanha e que consistia na edificação 
de prédios de vidro. Estas especulações de Taut viriam a servir de inspiração para os projetos 
utópicos de Mies van der Rohe que ele chamaria de “skin and skeleton (pele e esqueleto), quan
do passou a realizar os grandes edifícios de Chicago, depois de se mudar para os Estados Unidos, 

na véspera da II Guerra.
Ainda que a padronização de esquadrias não pudesse 

dúvida, Wiederspahn aprendera na carpintaria de seu pai as vantagens da estandardizaçao

Perrürriã^-uL-

l tuAtnÚ, tU
dt 11+1

.... ........,.............. ... .... __ _

O prédio da Delegacia Fiscal do Ministério da Fazenda, 
fiituro prédio do MARGS, na enchente de 1941

chamada de uma inovação, semser
e a
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OS COLABORADORES DE WIEDERSPAHN
Alguns autores atribuíram a autoria do projeto do prédio do MARGS a Alexander Gundlach, 

o que não é totalmente descabido, conforme demonstram os originais do projeto. Em verdade, a 
concepção original do projeto é de Wiederspahn. Porém, como à época ele estava desenvolvendo 
diversos projetos ao mesmo tempo, necessitou de um colaborador que realizou o detalhamento 
de diversos projetos. Para tanto foi contratado o arquiteto alemão A. Gundlach, que colaborou 

Wiederspahn nos projetos da Faculdade de Medicina e muito provavelmente do prédio do
em parte. Como o arquivo da

u
com
Memorial, cujos originais só tivemos oportunidade de examinar 
firma de Ahrons foi perdido, não é possível precisar que prédios foram desenvolvidos neste tem
po, mas com certeza Gundlach não participou dos projetos da Cervejaria Bopp (futura Brahma, 
hoje Shopping Total) cujos originais foram preservados. É possível deduzir a intensiva participa
ção no detalhamento dos prédios da Faculdade de Medicina e do MARGS pela caligrafia de 
Gundlach, uma vez que só assinava as perspectivas que realizara. Não foi possível determinar a 
época em que Gundlach passou a participar da equipe devido ao fato de a maioria dos desenhos 
não terem sido assinados, mas pode-se afirmar com certeza que os primeiros desenhos do MARGS 
foram realizados exclusivamente por Wiederspahn. Em 1914, portanto, quando ainda estava 
trabalhando com Ahrons, segundo Leandro Telles (Hospital Moinhos de Vento, 1972, 28), 
Gundlach teria tirado o segundo lugar no concurso de projetos do referido hospital.

Quando Ahrons encerrou as atividades de sua firma construtora, Gundlach passou a traba- 
um escritório estabelecido na Rua N. S. da Conceição, 38. Entrelhar por conta própria, com 

1919 e 21, entrou com nove projetos na prefeitura e não foram mais encontrados dados a seu
respeito depois desta data.

Outro colaborador de importância no projeto do MARGS foi o engenheiro Alfred Haessler. 
Era calculista e passou a trabalhar com Ahrons a partir de 1911. Teve uma participação intensiva 

projetos que Wiederspahn desenvolveu naquela firma, 
ele se associou com Wiederspahn na firma que fundou após o fechamento do Escritório Ahrons. 
Mas, como a mesma se dissolveu em pouco tempo, fundou uma construtora em 1924, estabelecida 

Rua Voluntários da Pátria, 406, dedicando-se especialmente à construção de fábricas. Em 
1930, associou-se com Ernst Woebcke que era sobrinho de Rudolf Ahrons, formando a firma 
Haessler & Woebke que foi muito ativa na década de 1930, posto que foram registrados mais de 
setenta projetos até 1941, quando Haessler faleceu e a firma mudou de razão social, passando a se 
designar Ernesto Woebke & Cia, sob a qual ainda existe em nossos dias. Cabe a Haessler, junta
mente com Wiederspahn, o pioneirismo na u

da introdução do cálculo do concreto armado entre nós, no extremo sul, segundo nos consta, 
cabem a Wiederspahn cujos documentos mais antigos datam de 1909, quando começou a traba
lhar com Ahrons.

quais tivemos acesso. Sabe-se queaosnos

na

tilização do concreto armado. Em verdade, os lou-
ros

* Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, 
1963. Especialista em Desenho Industrial pela Hochschule für 

Gestaltung de Ulm/Alemanha, em
pela PUCRS, em 1981. Doutor em Arquitetura pela FAU-USP, 

1991. Professor aposentado da FAU-UFRGS. Professor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS

em
1967. Mestre em História da Cultura

em
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psicologia e arte literária, na avaliação de Wilson Martins2. Efeitos desse novo impulso são as 
publicações de obras como os Anais da Província de S. Pedro, de José Feliciano Fernandes Pinhei
ro, e de Gaúchos e Beduínos, de Manoelito de Ornellas, que enfatizam o nacionalismo na produ
ção intelectual.

Dois outros fatores são importantes também nesse período, além do espírito nacionalista 
revivido: o crescente desprestígio do Partido Comunista e a emergência de uma esquerda católica. 
Esse impulso reacionário terá desdobramento no escândalo do projeto Hiléia Amazônica, consi
derado por parte da inteligência brasileira como uma “traição à Pátria”, discussão que trará em 
seu bojo idéias como a de segurança nacional, patriotismo e conservadorismo3. A isto podemos 
associar a primazia que a política terá, a partir de então, sobre todos os outros temas, tendência 
confirmada por uma série de publicações doutrinárias e ideológicas que surgiram nesses anos.

Em 1947, com o governo de Walter Jobin, dá-se o início do processo de industrialização no 
Estado. Esse governo, entre outras ações, estabelece uma política de contenção do êxodo rural, 
aceita a entrada de capital estrangeiro e vai criar a CEEE. Em 1951, Jobin é substituído por 
Ernesto Dornelles, que, conforme Sandra Jatahy Pesavento, “tem a industrialização como meta 
para assegurar o primado da sociedade urbano-industrial sobre a agrária tradicional” e tem uma 
“tendência à incorporação das massas ao processo político”4.

A situação cultural era complexa naquele momento. O Estado estava reorganizando seus 
partidos políticos, ao mesmo tempo em que saía do dirigismo temático do Estado Novo do 
período getulista. Artisticamente, na década anterior, o Estado se orientava basicamente por duas 
vias: o todo-poderoso DEIP (Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda), dirigido por 
Manoelito de Ornellas, e o Instituto de Belas Artes. Ambas as instituições de orientação conser
vadora, conforme Maria Lucia Kern, assim como também era conservadora, conforme a mesma 
autora, a Associação Francisco Lisboa, criada em 1938, e que lutava para incluir no processo 
cultural o segmento artístico desconsiderado pelo Instituto de Belas Artes3.

Nacionalmente, estava ocorrendo uma verdadeira “fermentação estética”6: foram fundados 
o MASP (1947), o MAM-SP (1948) e o MAM-RJ (1949), processo que culminará com a cria
ção, em 1951, da Bienal de São Paulo. Conforme Wilson Martins “segundo a dialética inevitável 
nesses casos, a ‘internacionalização’ da arte brasileira correspondeu à sua integração, se não a sua 
diluição, nas correntes estrangeiras; o impulso que nos devia conduzir à arte de exportação’ 
abriu, ao contrário, as alfândegas à arte de importação’”.7 Mesmo considerando esta uma avalia
ção por demais rigorosa, é importante registrá-la, pois é esse o pensamento que irá dominar nas 
manifestações dos artistas gráficos gaúchos do Clube de Gravura. Essa clara abertura “interna- 
cionalizante e cosmopolita das artes coexistia com uma onda crescente de nacionalismo no pen
samento político”8 que levará à reeleição de Getúlio Vargas em 1950.

Mas, apesar da mudança de rumo político, prevalecia ainda o pensamento que propugnava 
a formação de uma identidade nacional, remanescente do projeto nacionalista do governo de 
orientação fascista de Getúlio Vargas no período anterior. O ano de 1949 é exemplar dessa práti
ca: nesse ano é reeditado Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto, é editado O 
Continente, de Érico Veríssimo, é fundada a revista Fronteira, de Paulo Hecker Filho e João Fran
cisco Ferreira. Assim é que se articula a criação de uma mitologia gauchesca, em tudo assemelha
da ao mito do bandeirante em São Paulo. Esse projeto de formação de uma identidade nacional 
tem no movimento tradicionalista do RS sua maior expressão. Discurso pautado, de acordo com 
Círio Simon9, pelos escritos de Glauco Saraiva e pela música e dança de Paixão Cortes e Barbosa 
Lessa, que concorrem para estabelecer o arquétipo visual do gaúcho que já aparecera, anterior-

'

A cultura e o ano de 1954: 

uma mirada retrospectiva

Paulo Gomes
i

1 No ano de 2004, comemoramos uma série de acontecimentos importantes para a vida 
cultural do Estado: os cinqüentenários do MARGS, do Instituto Estadual do Livro, da Discoteca 
Pública Natho Hehn e também o da Feira do Livro. O que estava acontecendo, em 
justifique esse surto de criação de instituições na cultura? Para responder a esta questão é necessá
rio retroceder no tempo, mais precisamente rever todo um processo iniciado no pós-guerra.

A idéia de redemocratização do País, após o longo período do Estado Novo, tem seu início 
simbólico com o Primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, em São Paulo, em 1945. No final 
desse congresso, o gaúcho Dyonélio Machado lê uma declaração, na qual os escritores manifes- 
tam-se contra a ditadura e reivindicam o fim do Estado Novo. Esse manifesto ecoará nas declara
ções de outros intelectuais, que desencadearão o processo político de redemocratização, e a isto 
associam-se as críticas de Mário de Andrade ao abstencionismo político modernista. Esse período 
caracteriza-se, conforme Wilson Martins1, pelos debates entre a agricultura e a industrialização, 
entre a intervenção estatal e a liberdade econômica e, finalmente, por uma nova filosofia de

1954, que

governo.
Culturalmente, o País está em mudança: modifica-se o paradigma das classes intelectuais, 

por meio da influência da cultura norte-americana, que substitui a influência francesa. É o pe
ríodo da nova poesia brasileira, a poesia da Geração de 45, de características estetizantes, que, 
inclusive, terá influência determinante na prosa do período (veja-se, por exemplo, o, na época, 
recém-editado Sagarana, de Guimarães Rosa). A esse impulso estetizante corresponde um outro, 
de caráter nacionalista, que terá forte influência nos estudos literários e musicais. Esse novo im
pulso caracteriza-se pelo abandono do nacionalismo como folclore para o nacionalismo como
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í mente, na pintura de Pedro Weingartner (1856-1929) e, em menor escala, nas aquarelas de José 
Lutzenberger (1882-1951)10.

Esse movimento tem como maiores representantes nas artes plásticas o escultor Antonio 
Caringi e o pintor Aldo Locatelli e terá desdobramento, nos anos 1950, nas gravuras do já citado 
Clube de Bagé, estas com caráter mais crítico e feição plástica mais contemporânea, e se prolon
gará até meados dos anos 70, em obras públicas encomendadas aos escultores Carlos Tenius, 
Francisco Stockinger e Vasco Prado.

Caringi e Locatelli serão os representantes da arte oficial do RS. Caringi11, desde meados 
dos anos 30, consolida sua posição de escultor de uma simbologia do Estado Novo e vai esculpir, 

longo das décadas seguintes, as figuras formativas da identidade local: os míticos gaúchos 
{Farrapo, o Posteiro, o Capataz), os representantes das etnias locais {índio Charrna, o Negrinho do 
Pastoreio, o Colono e os italianos do monumento de Caxias do Sul), culminando com o Laçador, 
símbolo máximo da identidade heróica local, isso sem falarmos aqui dos heróis pátrios.

O italiano Aldo Locatelli12, num processo consagratório de rapidez impressionante, recebe 
a encomenda de pinturas para o palácio Piratini. Estas pinturas visam à substituição dos painéis 
de Augusto Luis de Freitas, O Combate da Ponte da Azenha e A Chegada dos Primeiros Casais 
Açorianos, executadas no período entre 1923 e 1925. Os temas encomendados são o enaltecimento 
das forças produtivas do Estado (agricultura e pecuária), as artes plásticas e temas como a funda
ção da cidade de Rio Grande e a formação histórico-etnográfica do povo rio-grandense, além de 
18 painéis ilustrativos da lenda do Negrinho do Pastoreio para o Salão de Festas. E merecedora de 
uma análise perspicaz a negação de um artista como Freitas, da geração fundadora de uma plásti
ca local, por um imigrante recém-chegado e a conseqüente substituição de pinturas de temas 
heróicos da história local por pinturas de temática alegórica.

(que atua de 1953 até 1966). Em depoimento de 198615, Beck informa que aceitara o cargo de 
secretário com a condição de poder fazer uma reforma no Ensino Normal e poder criar uma 
divisão de cultura na Secretaria de Educação.

O Estado dispunha, na época, do Theatro São Pedro (dirigido por Dante Barone), da 
Biblioteca Pública e do Museu Julio de Castilhos. Beck criou e instalou uma comissão formada
por Moisés Vellinho, Tasso Corrêa (Diretor do Instituto de Belas Artes), Irmão José Otão (reitor 
da PUC), Dante de Laitano (Diretor do Museu Julio de Castilhos) e outros nomes para expor seu 
projeto de uma Divisão de Cultura dotada de órgãos especializados em Ciências, Letras e Artes.

A comissão trabalhou e consultou outros intelectuais e o projeto foi finalmente apresenta
do ao governador e enviado à Assembléia Legislativa. Nessa casa tem a oposição do deputado 
Mém de Sá, do Partido Liberal, mas recebe, entretanto, a aprovação e o apoio do também depu
tado Liberato Salzano Vieira da Cunha, hder da bancada do PSD. Finalmente, o projeto é apro
vado, com restrições: estava criada a Divisão de Cultura, mas sem corpo funcional estável e ape
nas com cargos em comissão.

A Divisão de Cultura era formada por três divisões - a de Ciências, a de Letras e a de Artes; 
e por quatro conselhos - Conselho de Orientação Científica, Conselho Livre de Literatura, Con
selho de Orientação Artística e Conselho de Cultura. Para coordenar essa estrutura, foi convida
do o Prof. Ênio de Freitas e Castro, músico e professor do Instituto de Belas Artes, compositor e 

regente, além de presidente da Associação Riograndense de Música e fundador da Orq 
Filarmônica de Porto Alegre.

ao

1

uestra

Muitas figuras de destaque da cultura local aceitaram cargos nas recém-criadas instituições. 
O Departamento de Ciências, que tinha como equipamentos o Instituto de Estudos Científicos 
e Filosóficos, o Instituto de Tradição e Folclore (integrado ao Museu Julio de Castilhos) 
Museu Histórico Farroupilha, era coordenado pelo cientista padre Balduíno Rambo. O Departa
mento de Letras era coordenado por Sarmento Barata, que comandava o Instituto Estadual do 
Livro, a Biblioteca Pública e a

e o
A pintura mural de Locatelli, assim como a escultura de Caringi, vem ao encontro do gosto 

da classe dominante local. Uma pintura instrumento de propaganda, de linha ideológica precisa, 
determinada pelos seus comandatários, o Estado e a Igreja. Ou, conforme o próprio Locatelli, 
“devemos considerar que o mural em sua maioria é destinado a um ambiente público. Assim 
deveremos partir com a premissa de encontrar uma temática que, na idéia ou no motivo? eleve o 
observador ao clima espiritual ou cívico do ambiente” e ainda que “este caráter monumental, 
junto à função decorativa, permite que o homem anônimo se sinta motivo de inspiração para 
uma exaltação espiritual ou cívica”13.

Esses anos iniciais da década de 1950 são de enorme importância para a compreensão dos 
rumos do País nos anos vindouros. O processo cultural baseado no nacionalismo tem, no RS, sua 
culminação com a publicação da terceira edição dos Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões 
Lopes Neto, confirmados pela publicação do ensaio intitulado “Chimarrão”, de Luís Carlos Lessa 
{Revista do Arquivo Municipal de São Paulo) e ainda a publicação de Viagem ao Sul do Brasil no 
Ano de 1858, de Robert Avé-Lallemant, pelo Instituto Nacional do Livro. Nacionalmente, esse é 
o ano da criação da Petrobrás, e 1954, o ano seguinte, é o das comemorações do Quarto Cente
nário de São Paulo, período de afirmação da multiplicidade étnica e cultural da formação do 
Brasil. Esse é o período em que ocorre a perfeita integração dos imigrantes na vida brasileira (após 
o período de misoginia da guerra) no qual, conforme Wilson Martins, “ao imigrante de 1829 
sucedeu o cidadão de 1954”14.

É essa a situação local quando, em 29 de janeiro de 1954, é criada a Divisão de Cultura da 
Secretaria de Educação e Cultura. Era então secretário o advogado José Mariano de Freitas Beck

Biblioteca Pública Infantil, e, finalmente, o Departamento de 
Artes, coordenado por Ado Malagoli, que determinava os rumos do recém-criado Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, do Theatro São Pedro, da Discoteca Pública e do Arquivo da Palavra (do 
qual não temos notícia).

A criação de instituições, que se reflete tanto nas aparentemente banais reformas palacianas 
assim como em todo processo cultural, dá a ver, efetivamente, que “o elemento de ligação entre a 
classe dirigente com sua
dados todos fazem parte da historia cultural do Rio Grande do Sul, história que está lentamente 
sendo escrita. A história nos mostra, no entanto, que algumas instituições permanecem (MARGS, 
IEL, Discoteca Natho Henn, Feira do Livro), talvez mais por imposição dos trabalhadores da 
cultura do que por desejo político, enquanto outras desaparecem sem deixar sinais.

São inúmeras as possibilidades, impossíveis de serem confirmadas

ideologia e o restante das classes subalternas é o intelectual”16. Esses

sem uma investigação
alentada. Além de tentar montar uma breve panorâmica do período e destacar o papel fundador 
de algumas iniciativas institucionais, era nosso intuito tentar entender o que se passava naquele 

momento. Um aspecto entretanto se destaca: a reforma institucional não foi acompanhada por 
uma reforma estética. Ao contrário, em tempos de fundação da Bienal de São Paulo e da criação 
de museus de arte moderna (São Paulo e Rio de Janeiro), a cultura no RS era determinada p 

pensamento progressista nas suas iniciativas e, ao mesmo tempo, paradoxalmente reacionário 
seu gosto artístico.17

or um
no
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Notas

1 In História da Inteligência Brasileira, vol. VII, p. 219. Esta obra serviu-me de guia para consolidar 
uma visão global do período entre 1945 e 1954 na cultura brasileira. Considerável parte das informações 
contidas neste texto tem origem nesta obra de consulta obrigatória.

2 Op. cit., p. 255.
3 Para conhecimento desta questão remeto a já citada obra de Wilson Martins principalmente a partir 

da página 269 e seguintes.
4 In História do Rio Grande do Sul, 1994, p. 126.
5 In Os Sistemas Visuais e Ideologia no RGS, 1987.
6 Martins, op. cit., p. 296.
7 Idem, p. 296.
8 Idem, p. 297-298.
9 In Pontos de Evolução das Artes Visuais no RGS, 1991.
10 Sobre Lutzenberger consultar José Lutzenberger, Cronista (MARGS, 2001), onde indico as 

especificidades da temática gaúcha na obra do artista.
11 Sobre o artista remeto para o meu Antonio Caringi, Caixa Econômica Federal, 1997.
12 Sobre este artista remeto para O Mago das Cores: Aldo Locatelli, de minha autoria e de Armindo 

Trevisan, CEEE, 1998.
13 Op. cit., p. 28.
14 Op. cit., p. 330.
15 In Spinelli, Teniza, Malagoli 80. Homenagem ao Pintor com Mostra Documental, 1986.
16 Pesavento, Sandra Jatahy. Historiografia e Ideologia, s/d, p. 61-62.
17 Estas considerações têm caráter de especulação muito mais do que de reflexão. Seria necessário 

debruçar-se atentamente sobre o período em questão para compreendê-lo em profundidade, o que escapa 
aos limites desta apresentação.

—
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Malagoli conversa
sobre o MARGS com

o governador lido
Meneghetti

OS PRIMEIROS TEMPOS

O governador Hdo Meneghetti, acompanhado de Malagoli, entra no
foyer do Theatro São Pedro após cortar a faixa de inauguração da

sede do MARGS. Ao fundo, Nelson Boeira Faedrich
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Na exposição retrospectiva de 
Pedro Weingãrtner, que 

inaugurou a sede do 
MARGS, Ênio Freitas de 

Castro entre Cavaleiro Lima 
e Marina Santana

Festa de inauguração do MARGS. À 
esquerda, Isolda Paes conversa em um 

grupo. À direita. Tosso Corrêa entre 
Nelson Boeira Faedrich e Dante Barone

Dom Vicente Scherer Athos Damasceno e o pintor
conversa com o professor Aldo Locatelli. Abaixo, visão geral da

Cuilhermino César exposição inaugural da sede do MARGS
no foyer do Tbeatro São Pedro
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Malagoli e o MARGS*

Malagoli revela que a primeira verba concedida pelo governo do Estado para a aquisição de 
obras para o MARGS não exigia que se iniciasse por artistas nacionais ou estrangeiros. Mas ele 
preferiu começar pelo Rio Grande do Sul:

“O primeiro artista adquirido, aliás em situação polêmica, tinha perdido o concurso para o 
Laçador, de Caringi, foi Vasco Prado, que considero um artista de âmbito nacional, embora 
prefira morar aqui. Não tenho na memória a ordem cronológica de todas as aquisições. Se não 
rne engano, Weingártner foi o segundo. Adquiri em seguida Alice Soares, Brueggemann, Hofstetter, 
Fahrion e outros artistas que não eram gaúchos, mas que viviam e trabalhavam no Rio Grande do 
Sul: Ângelo Guido, Corona, Castaneda... Fui fazendo,assim, um assentamento para a visão de 
um catálogo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Não digo arte gaúcha, que seria específico, 
mas arte do Rio Grande do Sul.

Mais tarde, com o movimento cultural crescendo, surgiu uma geração mais avançada, de 
novos artistas, que também incorporei ao acervo. Todo artista gaúcho de gabarito, que eu pudesse 
trazer para o Museu, eu não esqueci. Mesmo os que estavam fora do Estado, fazendo carreira, 
podiam estar perfeitamente dentro do MARGS, ao lado das obras estrangeiras. Quando me sur
giram oportunidades, incluí, entre minhas andanças, várias obras de artistas estrangeiros e brasi
leiros, alguns destes de renome internacional, como é o caso de Visconti, de Arthur Timóteo, de 
Oscar Pereira da Silva e de outros de valor indiscutível como tdenrique Bernardelli, com aquele 
Perfil de mulher, que é uma obra admirável. Não comprei ninguém de baixa categoria artística. 
Ninguém entrou no Museu, no meu tempo, com essa etiqueta. Comecei pelo ponto alto, o mais 
alto que pude colocar no Rio Grande do Sul.

Eu tinha uma verba específica do governador para adquirir obras de arte. Posteriormente, 
consegui ampliar essa verba, graças a pedidos que fazia a bancos, instituições e empresas que me 
ajudavam. As aquisições nunca pararam enquanto estive no Museu. Outro meio que utilizei foi o 
de instituir Prêmios Aquisição em Salões que organizava. E os gaúchos participavam. Foi por esse 
processo que adquiri obras de Scliar, Bianchetti... Eu sempre pedi ao governo, e eles me davam.

Eu estava em São Paulo quando comprei a Dama de Branco. Era um lote de quadros de 
uma coleção particular que estava sendo vendida. Para adquirir a Dama de Branco, tinha que 
trazer todo o lote. Ora, nesse lote estavam também outros artistas de nome como Oscar Pereira 
da Silva. Porém, o lote estava em negociação com o Museu de Arte de São Paulo. Mas o governo 
do Rio Grande me deu dinheiro e liberdade total. Eu disse ao vendedor: ‘Quem está pagando é o 
governo do Estado do Rio Grande do Sul’. E isso deu a ele grande segurança. Assim, o MARGS 
se equiparou ao Museu de Arte de São Paulo. Competimos com eles e ganhamos.”

Outra curiosidade sobre a aquisição de peças para o acervo, segundo Malagoli, foi a com
pra do quadro de Rosa Bonheur. Esse quadro foi adquirido de um colecionador francês que 
queria voltar para a França e estava vendendo sua coleção de artistas daquele país.

No dia seguinte à inauguração do MARGS, após 
palestra sobre Pedro Weingãrtner, Ângelo Guido 

acompanha os visitantes pela exposição

Na exposição de Genaro de 
Carvalho, em 1959, o 
pintor e sua esposa entre 
Malagoli e Mariano Beck
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“Com a verba que eu tinha pude comprar os outros quadros. Rosa Bonheur não era um 
quadro grande, mas era um grande quadro. Na França, esta artista é uma deusa, tem até um 
museu com o nome dela na sua cidade natal.”

Segundo Malagoli, as aquisições têm que ser feitas pelos museus. No seu tempo nunca 
aceitou doações:

“[As doações] têm um valor só por milagre, o que no Brasil raramente acontece. Ocorreu 
em São Paulo por força de Chateaubriand, mas essas vultosas doações que os paulistas fizeram ao 
Museu de Arte representavam um status que se criou naquela cidade. Chateaubriand tinha cultu
ra e uma força política muito grande, além do poder de convencer com a sua Rede de Diários 
Associados, o que fazia com que os empresários colaborassem com ele. Aqui no Rio Grande do 
Sul não há esse hábito. As doações feitas até então foram arbitrárias, sem comissão de seleção, sem 
nada, o que criou um sério problema para o Museu. As únicas doações que aceitei para o Museu, 
na época, foram duas gravuras de Káthe Kollwitz, doadas pelo professor e pintor João Fahrion.

O que é de interesse regional, de alto nível, como expressividade de uma cultura, passa a ser 
internacional, transcende os limites do âmbito em que nasceu. A obra assim se transforma e 
cresce em seu meio. Arte gaúcha é uma coisa. Agora, arte do Rio Grande do Sul é outra. Há muita 
arte aqui que não nos lembra o Rio Grande do Sul especificamente no seu aspecto físico, mas nos 
lembra no seu aspecto cultural, intelectual, de gabarito nacional e universal. De modo que toda 
arte feita no Rio Grande é arte gaúcha. Comprando Vasco Prado e Xico Stockinger, ou outro 
escultor de nome, para mim, isso era o 
a honra do Rio Grande para o Brasil. E tanto isso é fato que consegui registrá-lo na UNESCO 
através da visita de emissários que aqui estiveram para isso.”

Para Malagoli, o fato de o Museu ter começado no foyer do Theatro São Pedro trouxe 
vantagens e desvantagens:

“No sentido técnico, o local não foi ideal, mas no sentido da possibilidade de acesso ao 
grande público foi de primeira valia. Era um público que apreciava o teatro, a ópera e os concer
tos, porém, alheio às artes plásticas. Naturalmente, creio que estavam habituados a uma florzinha 
com uma gota d’água em cima, a uma paisagem com o sol se pondo, a um capinzinho verde com 
uma borboleta em um engaste qualquer. Eu lutei para mudar isso. Com uma série de palestras, e 
trazendo artistas de renome lá de fora e apoiando os de renome aqui dentro, essa burguesia 
despreparada para as artes plásticas começou a se habituar. Para os bons artistas da época, o 
mercado de arte começou a melhorar.

Os artistas que expunham no Museu colocavam seus quadros à venda. Nunca me recusei a 
vender obras no Museu, mas nunca pretendi fazer do Museu uma lojinha de arte. As obras que 
vendia não pertenciam ao acervo, é claro. Eram de exposições temporárias. Além do mais, com a 
percentagem que eu ganhava, podia adquirir mais obras. Tenho como exemplo um fato que 
presenciei em minha última estada em Paris. O Museu do Louvre estava com uma exposição de 
Braque em uma de suas grandes salas, com os quadros à venda. E essa exposição era organizada 
pelas galerias que tinham quadros de Braque em seus acervos.”

Referindo-se, ainda, ao conservadorismo da sociedade porto-alegrense, Malagoli relata: 
“Quando os meus alunos do Belas Artes levavam para casa suas obras, as famílias desaprovavam 
os primeiros trabalhos feitos comigo. A pintura não era minha, eu não dava nenhum retoquezinho 
do mestre, eu não pintava na tela do aluno. O aluno que se virasse. Eu dava a ele toda a respon
sabilidade. Houve descontentamento por terem perdido o apoio do mestre, mas o mestre não 
está aí para fabricar artistas, está para dar noções do que é fazer arte. Eu formava a personalidade

Rio Grande do Sul. O Museu é do Rio Grande do Sul. É
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do aluno e não o quadrinho. Quando eles começaram a entender, foi um salto de qualidade; dois 
alunos foram aceitos no Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro.”

Uma particularidade interessante do início do MARGS foi a organização da sala de expo
sições no Theatro São Pedro:

“Santa Rosa, quando esteve aqui, ficou admirado com a galeria. Ele disse: Malagoli, é a 
melhor galeria que existe no Brasil. Nem São Paulo, nem o Rio de Janeiro têm uma galeria igual a esta. 
Modéstia à parte, quem desenhou tudo e quem orientou a construção fui eu. [A Secretaria de] 
Obras Públicas fizeram conforme minhas exigências e não abri mão do que pensava ser melhor 
para o MARGS. A verdade é que eu fui atendido pelo governo naquilo que eu queria. Rebaixa
mos o teto, pois o pé direito era gigantesco e haveria um desperdício de luz. Todas as lâmpadas 
eram embutidas, dirigidas para as paredes claras. O reflexo dessa luz nas paredes iluminava o 
ambiente com uma meia luz agradável ao bate-papo e à troca de idéias sobre as exposições. Essa 
iluminação perfeita foi uma técnica que observei e trouxe dos Estados Unidos, já com as adapta
ções para a sala e o espaço que eu tinha.”

Malagoli foi muito amigo de Portinari. Adquiriu 0 Menino do Papagaio na Ia Exposição de 
Arte Brasileira Contemporânea, ocorrida no MARGS, em 1955:

“Ele era meu conterrâneo - ele de Brodósqui, eu de Araraquara, cidades vizinhas, e nos 
dávamos muito bem. Por isso fui ao Rio de Janeiro trazer Portinari para uma exposição individual. 
Quando o convidei, ele me disse que não era interessante para ele, pelas más referências que tinha 
sobre o Rio Grande do Sul (opinião de Marques Rabelo que trouxera para cá uma exposição de arte 
moderna, com obras para vender). Eu disse que era preciso conhecer o gaúcho, que tem uma 
receptividade que poucos brasileiros conhecem. Mas é preciso também que o Brasil mostre aos 
gaúchos o que as comunicações difíceis não têm permitido. Se a exposição não é interessante para 
você, ela é para nós e você vai mudar de opinião em relação ao Rio Grande’. E ele mudou. Quando 
eu mandei para ele os papéis com o número de visitas feitas ele ficou encantado. Com a exposição de 
Portinari, o público gaúcho se capacitou a ver as grandes mostras. Inclusive vieram muitos ônibus 
lotados do interior do Estado, com estudantes de 2o Grau, só para verem a exposição. Chegaram a 
gastar os tapetes da escadaria. Só não foram vendidos os desenhos e as pinturas da exposição, porque 
eles não estavam à venda. Seguiam para os Estados Unidos.”

A segunda parte da gravação contém fatos sobre a carreira de Malagoli como professor do 
Instituto de Artes. Ele conta como introduziu o modelo nu nas aulas e que houve protesto por 
parte de pessoas conservadoras, mas o modelo vivo veio para ficar. Malagoli também comenta a 
superioridade das tintas estrangeiras sobre as de fabricação nacional e sobre o Museu de Retratos 
que ele gostaria de ter criado com os acervos da Santa Casa e do Instituto de Artes. Finaliza 
falando dos quadros que restaurou para o MARGS, quando este ocupava a sede da Salgado Filho. 
São eles: o de Portinari, o de Di Cavalcanti, o de Rosa Bonheur, o Perfil de Bernardelli, a Cabeça 
de Velha, o Retrato de Fausto e a Dama de Branco. Este último foi o que deu mais trabalho, pois 
descobriu, com sua assistente Roseli, que havia uma tela colada à obra com cola de carpinteiro. 
Ele retirou a tela colada e constatou que a parte traseira da obra estava completamente úmida, 
então protegeu a tela e usou luzes a distância para secá-la. Foi um longo processo, mas a tela foi 
restaurada como deveria, com todos os cuidados técnicos.

'Entrevista gravada e editada por Teniza F. Spinelli. O último parágrafo 
faz parte da entrevista original, mas foi editado especialmente para este livro

Fonte: Boletim Informativo do MARGS, n° 19, fev/março de 1984
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I Não foi fácil, na Assembléia, convencer as bancadas de oposição, dada a relutância, a resi 
tência que eu tive, especialmente, do então líder do Partido Libertador, Deputado Mem de Sá. 
Depois de muito entendimento, de muita conversa, e eu fui auxiliado, na ocasião, pelo líder da 
bancada do PSD, Dep. Liberato Salzano Vieira da Cunha - ele foi realmente o braço forte q 
conquistei na Assembléia -, foi aprovado o projeto, tal como a comissão havia previsto: Divisão 
de Cultura com três departamentos: de Ciências, de Letras e de Artes.

Combinado com o governador — eles não permitiram que se criassem os cargos necessários, 
comissão, inclusive para serviços que não deveríam ser para cargo em 

comissão - eu transigí em tudo, porque o que eu queria era criar a Divisão. E depois de todos 
esses trâmites, e em entendimento com o Governador, foi decidido que pediriamos à Comissão 
para indicar o Diretor da Divisão de Cultura. Em uma reunião, no meu gabinete, foi indicado o 
Prof. Ênio Freitas de Castro, que, aliás, integrava a Comissão, representando o Prof. Tasso Corrêa. 
Foi indicado por unanimidade. Levei o nome ao Governador e ele concordou imediatamente. Eu 
já tinha pensado nos nomes para as outras diretorias: convidei, de início, para a diretoria de Arte, 
o Prof. Ângelo Cuido, que não pôde aceitar, alegando motivos de saúde, e indicou o prof. Ado 
Malagoli. E foi uma beleza!

O prof. Malagoli foi um grande colaborador, foi o pai do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. Graças a ele, à competência dele, à dedicação, especialmente à sua probidade, o Museu come
çou a funcionar. É claro que o prof. Ângelo Guido teria agido da mesma forma, mas a verdade é que 
foi o prof. Malagoli. E para diretor do departamento de Ciências, não só porque era um cientista de 
renome internacional, como também por se tratar de um sacerdote, portanto não tinha cunho 
político nenhum, convidei o Padre Balduíno Rambo, jesuíta, professor e criador do Museu de 
Ciências do Colégio Anchieta, um homem que tinha um renome, talvez muito maior, na Europa e 
nos outros países da América do que aqui, um cientista, na verdade. Com muita relutância, aceitou 
e foi o criador do Departamento de Ciências e do Museu de Ciências da SEC. Para a diretoria de 
Letras, um jovem que naquele momento estava se lançando: Sarmento Barata.

E é essa a história...

ue eu

m
Ir foram criados cargos em

A Divisão de Cultura e o MARGS

Quando o General Ernesto Dornelles me convidou para ocupar o cargo de Secretário de 
Educação e Cultura, eu disse a ele que aceitava, mas com 
dasse que eu tomasse providências para a criação da Divisão de Cultura da Secretaria, porque a 
secretaria já tinha o nome de SEC, mas tratava de problemas educacionais, e tratava muito bem. 
Em matéria de cultura, havia apenas três órgãos: a Biblioteca Pública, o Theatro São Pedro (que 
estava em ruínas) e o Museu Julio de Castilhos, funcionando precariamente, mas nas próprias 
instalações. E assim aconteceu...

Eu era um secretário que tinha condições especiais: era o primeiro funcionário da Secreta
ria de Educação que chegava a Secretário de Estado. Eu tinha sido Chefe de Gabinete do Sr. 
Francisco Brochado da Rocha, Diretor-Geral do Sr. Luiz Sarmento Barata, também Membro do 
Conselho Estadual de Educação. Estava muito familiarizado com os assuntos da Secretaria. E isto 
me fazia sentir a necessidade de criar a Divisão de Cultura, para que não fosse apenas o setor 
educacional a preocupação da Secretaria. Ele autorizou.

Dois ou três dias depois de nomeado, convidei uma comissão, em acordo com o Governador, 
para proceder a criação da Divisão de Cultura. A presidência coube ao Dr. Moisés Vellinho, escritor 
e intelectual de grande renome, e a comissão foi integrada pelo Prof. Tasso Corrêa, Diretor do 
Instituto de Belas Artes, pelo professor diretor da Faculdade de Engenharia da UFRGS, e ex-Secre- 
tário de Educação, Eng° Luiz Leseigneur de Faria, ainda pelo Ir. José Otão, Reitor da PUCRS, pelo 
Dr. Dante de Laytano, Diretor do Museu Julio de Castilhos, e pelo Prof. Guilhermino César, se não 
me engano. Pode ser que a comissão não esteja rigorosamente certa, porque já faz 20

Eu expus o meu pensamento e pedi a essa Comissão que criasse a Divisão de Cultura, 
contendo órgãos especializados em Ciência, Letras e Artes, 
políticos, inclusive porque nós já estávamos vivendo uma 
são começou a funcionar e a oferecer um projeto que, com pequenas modificações, eu submeti 
ainda, na ocasião, ao professor Rui Cirne Lima; submeti também ao professor Fiore, consultei, se 
não me engano, o Dr. Dionélio Machado, levei também ao escritor Erico Veríssimo... Ouvi várias 
pessoas e submeti o projeto, então anteprojeto, ao governador Ernesto Dornelles. Bem, transfor
mamos isso em projeto de lei que foi levado à Assembléia.

duas condições: uma, que ele concor-
m

i
&

1
O prof. Ênio Freitas de Castro, infelizmente já falecido e esquecido nesse seu trabalho, deu 

tudo de si pela Divisão de Cultura, foi a grande figura da Divisão.
Essa foi a Divisão. Publicou-se a lei, que tomou o número 2.345 de 29/02/1954, e logo 

depois o Governador aprovou o regulamento, que é o decreto n°. 5065 de 27/07/1954. Já esta- 
cnados, através da lei, três departamentos, mas a divisão compunha-se, ainda, de mais qua

tro conselhos: de Orientação Científica, do Livro e da Literatura, de Orientação Artística e de 
Cultura. Nós instalamos grande parte desses conselhos, outros não foram instalados. Foram cria
dos, nessa ocasião, o Instituto de Estudos Científicos e Filosóficos e o Instituto de Tradição e 
Folclore, integrando nele o Museu Julio de Castilhos

vam

anos. e o Museu Histórico Farroupilha. Foram 
esses os órgãos iniciais da Divisão de Ciências. Na Diretoria de Letras: o Instituto Estadual do 
Livro, a Biblioteca Pública, que já existia e foi integrada, e a Biblioteca Pública Infantil. Subordi
nados à Diretoria de Arte: o MARGS, o Theatro São Pedro e a Discoteca Pública. Mais tarde 
criou-se o Arquivo da Palavra, que chegou a funcionar, mas eu não sei como ficou.

despreocupasse com problemase se
disputa política acentuada. Essa comis-

O MARGS
Como fazer funcionar o Museu de Arte? Nós pensávamos em reunir todas as obras, todos 

os quadros e obras de arte que o Estado tinha, espalhados por toda parte... Mas não foi fácil,
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houve resistência das diversas secretarias que tinham quadros de pintores famosos e não queriam 
ceder. Algumas cederam e outras não. Os que estavam no Palácio, era praticamente impossível 
tirar de lá. Alguns, o Governador mandou entregar à Divisão, mas onde instalar? Tinha de ser 
num ambiente condigno e num lugar acessível a todos. No antigo foyer do Theatro São Pedro 
funcionava a Diretoria de Estatística Educacional. Aquilo me causava um grande constrangimen
to. O Theatro São Pedro estava em mau estado, mas o seu foyer podia ser restaurado para funcio
nar de acordo com sua nova finalidade e a Diretoria de Estatística Educacional estava instalada 
num espaço de poucos metros — toda uma diretoria com uma aparelhagem enorme.

O administrador do Theatro São Pedro que, diga-se de passagem, sempre foi de uma gran
de ligação e entusiasmo, Dante Barone, morava no próprio teatro, numa água furtada de três ou 
quatro quartos, com um banheirinho reduzido e uma cozinha. Então propus ao Dante que a 
Secretaria alugaria um apartamento para onde ele pudesse transferir-se com a família. Tirei a 
Diretoria de Estatística Educacional de onde estava, e instalamos lá no foyer o Museu de Arte.

Fizemos uma grande reforma, ficou realmente em condições. Não digo as desejadas, mas 
em condições razoáveis. Era um belo salão, muito bem decorado. Chamamos decoradores, o 
Prof. Ado Malagoli orientou tudo e lá se instalou o Museu de Arte. Compramos os primeiros 
quadros, as primeiras obras de arte. O Prof. Ado Malagoli foi para São Paulo e Rio de Janeiro e 
comprou lá quadros de pintores famosos. O governador concedeu, na ocasião, um crédito de, 
não sei se de 15 ou 20 milhões de cruzeiros. Naquela oportunidade, quando eu propus 15 ou 20 
milhões de cruzeiros, foi um escândalo porque era muito dinheiro. Mas compramos quadros de 
pintores famosíssimos; Weingártner, por exemplo, no caso, pintor nacional, que estava desapare
cido e que conseguimos comprar por pouco mais que nada. Mas compramos quadros de outros 
pintores estrangeiros, europeus e americanos, e isso custou muito dinheiro. Creio que quando 
deixei a Secretaria, o acervo do Museu de Arte já tinha entre 50 a 100 quadros, mas quadros 
realmente de grande valor artístico. Depois, o Museu se expandiu e está como nós hoje conhece
mos, e, graças a Deus, é uma iniciativa vitoriosa.

Eu deixei a Secretaria em 1956, princípios de 56, quando houve a mudança de governo. Eu 
fui sucedido, na ocasião, pelo Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, porque houve eleição e foi 
eleito o Dr. Ildo Meneghetti, mas o Professor Malagoli permaneceu no Museu.

Quando Amaral de Souza era governador, anunciou seu propósito de transferir a Divisão 
de Cultura para uma secretaria que se chamaria Secretaria de Desportos, Turismo e Cultura, eu 
imediatamente escrevi uma carta, manifestando a minha discordância e pedindo-lhe que reestudasse 
a matéria, porque era nosso pensamento vê-la transformada, no futuro, em uma Secretaria pró
pria, que fosse tratar de Cultura e Ciência. Cultura e Esportes, sem dúvida nenhuma, têm alguma 
relação, mas muito maior seria a relação entre Cultura e Ciência.

Na Praça da Santa Casa, onde hoje tem um edifício garagem, havia um prédio antigo, uma 
residência muito bonita, que foi alugada pela Secretaria. Ali funcionou a Divisão de Cultura. A 
casa era amarela e, do lado, havia um jardim com um chafariz antigo. Deixei a Secretaria em 
janeiro de 1956, quando terminou o governo do General Ernesto Dornelles. O foyer não estava 
realmente pronto ainda, estava em obras, e foi feita uma exposição fora, a primeira oficial, na 
Casa das Molduras.

I

o.

‘Ex-Secretário de Educação c Cultura 
do Estado no governo Ernesto Dornelles

Texto baseado na entrevista feita porTeniza Spinclli para o 
Boletim Informativo do MARGS n° 28- abi7mai/jun/86
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Durante os seis anos em que trabalhei na escola primária, também trabalhei na bibliote
ca. Como eles achavam que o Maternal e o Jardim deveríam ter uma única professora, só os 
maiores recebiam a professora de música e a de desenho; por isso eu tinha em meu horário 
alguns intervalos e ficava no espaço destinado à sala de reuniões e biblioteca, que era apenas 
um armarinho com alguns livros. Fiquei bibliotecária improvisada nas horas vagas. Mais tarde, 
quando fui para o Instituto de Artes, a bibliotecária necessitou se afastar, talvez em férias, e me 
convidaram para ser substituta. Então o meu trabalho como professora, nas horas vagas 
pre incluiu o de bibliotecária.

Eu tive aquela “onda” de ser moderna. Peguei aquele espírito no ar. Ia ao Rio e São Paulo, 
ia regularmente às bienais, conheci artistas. Esses contatos, para nós que estávamos meio isoladas, 
eram muito bons. Vinha-se naquele entusiasmo para trabalhar e encontrava-se uma apatia! Isso 
me fazia lembrar de Anita Malfatti; há poucos dias (abril de 2004) falei com uma jornalista amiga 
que esteve em S. Paulo e visitou exposições com quadros da Semana de Arte Moderna de 22. Ela 
viu o que Monteiro Lobato fez com Anita Malfatti; falou mal da pintura dela e ela se apagou. 
Guardando as distâncias, eu sinto perfeitamente o que ela sofreu. É verdade que não me sobrava 
tempo para a pintura. Deu-me prazer alguma coisa que esporadicamente fiz, coisas abstratas, 
enquanto outros artistas se apegavam muito mais ao tradicional. Enfim, fiquei no Museu 
tinuei no meu caminho.

Movimentavam o meio artístico de Porto Alegre, a partir dos anos 60, o Instituto de Belas 
Artes da UFRGS, a Associação Francisco Lisboa, o Atelier Livre da Municipalidade, a Galeria da 
Aliança Francesa, a Galeria Instituto Cultural Norte-Americano, a Galeria Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemão [hoje Instituto Goethe], a Galeria do Instituto dos Arquitetos, a Galeria do 
Correio do Povo, a Galeria Casa Dariano Móveis, a Galeria Casa das Molduras, a Associação 
Araújo Porto Alegre e as excursões regulares às Bienais de São Paulo.
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Exemplar de obra do acervo inicial da 
biblioteca do MARCS, parte da doação 

feita pela família de Mário Bernd. 0 e con-

Um museu vivo

i
Christina Balbao*

Sobre a criação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, cito parte da abertura do catálogo 
da exposição do pintor Pedro Weingártner, que inaugurou o MARGS (no foyer do Theatro São 
Pedro, em 1957):

“Apesar de ser somente agora inaugurado, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul tem já dois 
de existência. Fundada a Divisão de Cultura, órgão da Secretaria de Educação, pela Lei n° 

2.345 de 29 de janeiro de 1954, através de sua Diretoria de Artes, previu a criação de 
data dai o início dos trabalhos, árduos e dificultosos, que concluem nesta primeira exposição. Era 
então Secretário de Educação o Dr. José Mariano de Freitas Beck, que não poupou esforços para a 
sua realização.

O êxito desta iniciativa deve-se, sem dúvida, também, à boa vontade e ao constante apoio do 
Sr. Secretário de Educação e Cultura, Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, já falecido, e do atual 
titular daquela pasta Dr. Ariosto Jaeger, assim como da receptividade quase entusiástica do governa
dor do Estado Eng. lido Meneghetti, para com 
se podería ter feito; foi da sua compreensão das necessidades culturais do Estado que nasceu o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul.

Tendo desde o início como diretor o professsor Ado Malagoli, que mais tarde iria assumir 
interinamente o cargo de Diretor da Divisão de Cultura, a Diretoria de Artes não mediu esforços 
para prover o Rio Grande do Sul de um autêntico museu dentro dos mais rigorosos princípios da 
museologia contemporânea. E a sua primeira preocupação foi a de preparar uma sala de exposições 
tecnicamente perfeita para sede do Museu. ”

Eu gosto muito de livros. Trabalhei; seis anos em uma escola primária, na Rua Duque de 
Caxias, no antigo Colégio Fernando Gomes - que veio a ser depois o Ernesto Dornelles, perto do 
presídio, na ponta da cadeia, onde e a Usina do Gasômetro. Na época, o Secretário de Educação, 
Dr. Coelho de Souza, abriu concurso para as cadeiras de desenho e de música na escola primária. 
- Esta última desapareceu, mas era tão necessária! - Nesse período, a Escola de Artes tinha 
de 40 alunos se formando em

|

anoscerca
piano. Em Artes Plásticas não havia quase formandos. Andava-se 

pela rua escutando valsinhas de Chopin, as moças aprendiam a tocar piano antes de casar, depois 
não achavam mais tempo para tocar. Hoje,

um museu e

■m apartamentos, o piano quase desapareceu. 
Fui apiovada no concurso, mas, num momentinho de folga do meu trabalho, eu fazia uma 

visita à Escola de Artes para desenhar 
fazendo cursos de aperfeiçoamento. A ligaçã 
Escola de Artes, na medida em

com os

com as colegas no ateliê. Depois de formada, continuei
a escola nunca se perde. Continuei ligada à 

que o horário me permitia, e depois fui convidada a trabalhar lá.
A preparação que fiz para o concurso me marcou para a vida toda. Era 

que se falava na Escola Nova. Lourenço Filho e outros nomes famosos vieram a Porto Alegre dar 
cursos. Assistíamos às palestras e aquilo marcou muito. Levei aquele ensinamento como profes
sora e como guia do Museu. Fiquei muito imbuída daquelas idéias de renovação. Mesmo dentro 
da Escola de Arte, onde havia professores muito acadêmicos, já se tinha outras idéias. Parecia que 
o moderno era a solução. E agora já

o com

os fatos da Cultura. Sem o apoio desses homens nadaum momento em

o pós-moderno! É tão estranho! A gente tinha aquela 
crença no moderno, aquela convicção: é a solução. E depois outras coisas se sucedem.

vem
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Enquanto esperávamos a inauguração do Museu, exercíamos nossas atividades na sede da 
Divisão de Cultura que ficava na pracinha Dom Feliciano 
prédio, bonito, mas não existe mais.

O Malagoli, ali, organizou a exposição retrospectiva de Weingãrtner, que inaugurou a pri
meira sede do MARGS, no Theatro São Pedro. Como estávamos prontas a fazer de tudo, eu e a 
Alice Soares, que ainda era funcionária, saímos também à rua para procurar as famílias de 
colecionadores, recolhendo, por empréstimo, os quadros para a exposição. Malagoli nos deu a 
lista das pessoas que, decerto, na maioria, já não vivem mais. Otelo Rosa até nos contou 
ganhou a obra; foi porque escreveu um artigo no Correio do Povo sobre o pintor. Lembro, tam
bém, ali na Divisão de Cultura, dos livros empilhados, quando a família do Dr. Mário Bernd nos 

ofereceu a biblioteca dele.
Malagoli, desde o início, já estava atento à adaptação daquela sala no teatro. Ele não era só 

exigente com os quadros, mas preocupado com o ambiente e com a iluminação. Já estávamos 
quase inaugurando, e ele cuidando de retoques, quando viu que a madeira do parque apresentava 
frestas. Eu me lembro de ter usado massa de vidraceiro, misturada com uma tinta siena, para

Murais do México, e o galpão bem situado, esquina da Andrade Neves 
Medeiros, conhecido como Mata-borrão. Era galeria visitadíssima nas exposições coletivas. Ca
noas, S. Leopoldo e Novo Hamburgo receberam parte do acervo do MARGS em exposição 
relâmpago. Como eram poucas as obras do acervo, as exposições se sucediam, havia movimento, 
estavam sempre acontecendo coisas.

a Avenida Borges decom
em frente à Santa Casa. Era um bom

O Mata-borrão, um galpão de dois pisos feito para uma feira, era na esquina onde estão, 
hoje, o Banrisul e o Tudo Fácil. E era visitado. Havia um pontilhão ligando a calçada ao galpão. 
Ao entardecer, as pessoas saíam do trabalho cansadas, iam pegar a condução, pensando em chegar 
em casa, mas vendo o pontilhão, não resistiam, todos entravam. O prédio estremecia de tanta 
gente caminhando apressada, subindo escada, descendo, percorrendo tudo. Era um local excelen
te. Foi demolido. Não tinha como

como

permanecer, pois era uma estrutura temporária, mas foi bem
aproveitado e marcou época. Foi muito bonito!

Assim como o Mata-borrão foi um ponto de encontro importante, na esquina da Rua do 
Rosário (Vigário José Ignácio) com a Rua da Praia havia um café. Como ele ficava perto da Escola 
de Artes, era freqüentado pelo Malagoli para tomar cafezinho. Ali, ele fazia amizade com médicos 
e advogados e outros freqüentadores. Naqueles encontros, Malagoli ia despertando o interesse 
pela arte. Aquele cafezinho era muito eficiente. Os amigos que ele atraiu foram futuros visitantes 
do Museu.

cobrir as frestas sem que se notasse o remendo. Então, às vésperas da inauguração, eu estava ali,
me de cenas até engraçadas. O parquê esta- 

trabalho. Foi aplicado Sinteko, que era
agachadinha, cobrindo as frestas do parquê. Lembro- 
va mal conservado, Malagoli não ficou satisfeito com o 
novidade na época. As pessoas viam aquele brilho e tinham medo de que uma criança caísse. 
Parecia um espelho. As pessoas tinham respeito por aquilo, olhavam mais para o chão do que para 
os quadros. Não todos, é claro! A gente se diverte com essas recordações!

A reforma levou dois anos. A sala foi modernizada porque Malagoli fez curso nos Estados

Malagoli chegou para lecionar na Escola de Artes a convite de Ângelo Guido. Lá 
nheceu, eu, Alice e Vera Miriam, e nos convidou para trabalhar no Museu de Arte. Bem pertinho 
da Escola de Arte ficava a Divisão de Cultura, era tudo centralizado.

nos co-

Antes do Museu só havia o Instituto de Artes. O Dr. Tasso fez a campanha para a constru

em que as pessoas certas estão nos lugaresUnidos, estava preparado para realizar uma obra séria, com entusiasmo. Era uma sala bem mo
derna e eu estava nesse espírito de modernismo. Enfim, o Museu ganhou seu espaço.

Um grupo pequeno montava as exposições. Os homens: Aristides e o servente, muito 
educado e estimado, eram muito eficientes. Nós pegávamos no martelo e eles não só nos ajuda
vam a montar a exposição como, depois dos convites prontos, os distribuíam de mão em mão; o 

Das mulheres, recordo da Vera Miriam Scherer, sobrinha do Cardeal D.

ção daquele prédio. Ele foi de mérito. Há momentos
certos e a gente se sente feliz por estar bem próxima

Os vernissages do Museu foram sempre muito concorridos. Lembro do primeiro vernissage 
com coquetel. Foi o de Regina Scalzilli Silveira que, no fim da tarde, convidou críticos de arte e 
joinalistas para uma pré-inauguração. Foi-lhes oferecido algo para beber e salgadinhos. À noite, 
para amigos e visitantes, igualmente foi servido um coquetel. Isso se tornou hábito. O 
horário de trabalho era

correio nem se usava.
Vicente, que trabalhou conosco; tinha sido uma excelente aluna de Malagoli, depois teve bolsa 
nos Estados Unidos, casou e foi residir em São Paulo, e da Almerinda, prima de Erico Verissimo

meu
à noite, cheguei e vi o chão salpicado de papeizinhos de docinhos e 

salgadinhos. Daquilo não me esqueci, me chocou. A gente com aquela fé na arte e a sala do 
salpicada de papeizinhos - há uma semana houve a inauguração da Associação de Cerâmi- 

Mário Quintana; lá a sala de exposições fica afastada das mesinhas 
vinho circula, mas o co

desta também não tive mais notícias. Para a sede atual só viemos eu e Aristides. Aristides era museu
boníssimo e pronto para auxiliar, sempre.

Era difícil o processo de aquisição de obras. Um pintor amigo fez uma exposição importan- 
Rio e, quando Malagoli fez o pedido para comprar um quadro dele, a tramitação burocrá-

ca na com os salgadinhos, o 
quetel não está dentro da exposição - agora se cuida mais. Existe a preocu-

pação com a preservação.te no
tica demorou tanto que é provável que a verba tenha caído em exercício findo. Não sei se algum Regina Silveira já concorria em salões. Os salões eram tradicionais: gravura, pintura,

desenho, e Regina, como desenhista, gravadora e pintora, participava e era premiada sempre. Ela 
acabou sendo assistente, na Escola de Artes, de Malagoli. Ela provou ser uma artista de futuro, 
tinha grande energia e vigor. Regina Silveira fez

dia o autor recebeu o pagamento pela obra.
O início da biblioteca do MARGS foi um armarinho, bem pequeno, com poucos livros, a 

maioria da doação de Mário Bernd. O espaço ainda era repartido com material da Administra
ção. A sala da Administração era onde é, hoje, o bar do Theatro S. Pedro. Ali ficava todo mundo.

O Bispo Cheuíche, professor de filosofia, que proferia palestras às quais acorria grande 
público, escreveu um livro em espanhol, cujo nome é Al Arte por el dolor-este é um dos primei- 

livros que vieram da biblioteca do Dr. Mário Bernd para a biblioteca do MARGS e ainda está 

aí para ser consultado.
Malagoli veio com idéias modernas. Idéia de museu vivo, fazendo com que o MARGS

do Instituto de Artes da UFRGS, com pinturas e fac-símiles de

Estados Unidos. Quando entrou para 
a Escola de Belas Artes já fazia alguma pintura e depois teve aulas com Malagoli. Transferiu-se 
para São Paulo, e lá, merecidamente, encontrou um ambiente apropriado para desenvolver 

. Ela está até hoje lá. Jovens que vinham de São Paulo a Porto Alegre, no verão, alunos de 
Regina, davam notícias e elogiavam seu sucesso.

cursos nos

sua
arte

ros
As aberturas das exposições do MARGS eram prestigiadas por artistas, intelectuais, 

estudantes de arte, a sociedade, pessoas ilustres. Em uma ocasião, Iberê Camargo reclamou que 
não havia bastante luz para mostrar o colorido de seus quadros quase negros. Tentamos a ajuda deocupasse outros espaços como o
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Aquelas meninas enterneciam! Quando inaugurava a exposição, geralmente estava quase tudo 
vendido.

holofotes do teatro. Ele acabava de chegar de Montevidéu, e tinha as notas das tintas que compra
ra; Iberê queria mostrar o quanto havia pago pelas tintas. Ele participou de uma campanha nesse 

tido, porque o governo queria taxar o material que vinha do exterior. Foi um dos que promo- 
exposiçao do preto, para alertar que o aumento no preço das tintas ia prejudicar os 

artistas. Ele era muito de protestar, de alertar.
Em outro momento, Heitor dos Prazeres, durante a inauguração de sua mostra no MARGS, 

não dispensou suas cabrochas, algumas foram convocadas para cantar. Alegre e diferente inaugu
ração! Ouvi dizer que a Gilda Marinho vibrou.

Às vezes, no Theatro São Pedro, chegavamos à janela e víamos os funcionários saindo da 
Assembléia e do Palácio, gente que passava, atravessava a rua e “nem te ligo”. Dava vontade de 
ficar gritando e chamando. O nosso tipo de trabalho apaixona! Se não fosse por grupos de escola, 
seriam poucas as visitas. Cheguei num momento a pedir para os que cuidavam do turismo que 
colocassem placas para mostrar o Museu. Não havia indicação, ninguém imaginava que ali estava

Na Salgado Filho, visitaram o MARGS pessoas interessadas em conhecer a Nova Escrita 
Musical. Esta exposição de partituras atraiu novos visitantes. Isso é museu vivo, um museu aten
dendo pessoas dos mais variados interesses. Outra mostra inesquecível foi a de Arte Ambiental, de 
Carlos Asp.

sen
veram a

Nessa sede, as direções sucediam-se muito rápido. Kurt Schmelling era arquiteto e assumiu 
a direção com muita vontade, muita seriedade. Ele tinha aquele caráter germânico. Gilberto 
Marques, também arquiteto, ficou pouco tempo. Foi ele que trouxe Eli Malvina Heil, de 
Florianópolis, para fazer uma exposição aqui, em 68 - ela esteve numa Bienal de São Paulo. Os 
artistas e os arquitetos que saíram tinham as suas carreiras que ficavam prejudicadas, porque 
dirigir uma instituição como essa toma tempo. Uma vez Stockinger entrou em férias e eu tive que 
assumir a direção. Formávamos um triunvirato: a Almerinda Verissimo, a Vera Miriam Scherer e 
eu. Uma funcionária chegou a comentar: “Estou aqui há seis meses e já tivemos muitos diretores”. 
Não era fácil encontrar pessoas para dirigir o Museu, talvez porque Porto Alegre fosse uma cidade 
pequena, provinciana. A direção exige muito e não é um cargo bem remunerado.

Ainda na Salgado Filho, o tapeceiro baiano, Genaro de Carvalho, cuja exposição foi muito 
visitada, enquanto aguardava, ficou na salinha da administração e não me deixava trabalhar. Era 
canetinha e papel. De pé, desenhava, atapetando o chão com seus cartões para novas tapeçarias. 
Tinha uma segunda fase que ele desenvolvia depois, mas a idéia já estava lançada. Costumava 
“batizar” seus projetos em seu espaço, na Bahia, conversando com amigos, que sugeriam os títu
los poéticos para suas obras - isso são coisas que acontecem antes de uma inauguração.

Lembro, já na sede definitiva, do curso de tapeçaria de Carla Diehl Obino, do projeto 
Música no MARGS - OSPA, com o regente Eleazar de Carvalho, uma tarde de domingo por 
mês. Lotada a sala, onde colocávamos cadeiras avulsas, as janelas da galeria do primeiro andar 
serviam de “camarotes” para se assistir de pé. Entrada franca.

Na nova sede a equipe aumentou, já não éramos mais só cinco funcionários.
Durante a exposição de gravuras, com tema bíblico de Marc Chagall, o diretor de um 

museu alemão, que havia entrevistado Chagall, acompanhou os visitantes que percorreram a 
exposição. Esse diretor, que estimulava muito a criatividade da infância, motivou encontro, no 
MARGS, de pais e filhos que, num domingo, ocuparam a frente do museu numa atividade 
cultural. A praça acolheu também as esculturas de Miriam Obino, Vasco Prado e outras, a exem
plo das praças de Montevidéu e Buenos Aires.

Quando estavam nas mostras de acervo, a obra composta por cubos de papelão, revestidos 
de serigrafias amarelas, desenhos pretos, rosas vermelhas, eram atração para as crianças e os jo
vens. Provocavam atividade de jogo de armar, esses cubos de mais ou menos 30cm de lado, 
criados por Romanita Disconzi, que se prontificou a substituí-los em caso de desgaste.

Os alunos da Escola de Belas Artes desenharam com entusiasmo a coleção de máscaras 
africanas que o Banco de Boston apresentou.

Recebíamos visitantes de outros estados nas férias de verão. Não faltavam os estrangeiros de 
passagem. Alegra-me que o Museu tenha conseguido vir para esta praça. Observo que os artistas 
daqui vão-se afirmando cada vez mais e o Museu participa disso. Os dois prédios vizinhos, o 
Memorial e o Santander Cultural, reforçam. Ficou um centro respeitável. Agora é possível aco
lher exposições grandes. O Museu está vivo como Malagoli desejava!

o MARGS, porque ali era um teatro.
Uma tela de Malagoli, da qual ele se orgulhava por ter feito parte de uma exposição nos 

Estados Unidos, lá foi emoldurada, com base em critérios técnicos. Tempos depois, alguém achou
com um pouquinho de cor, deveria ser trocada paraque aquela moldura, que era muito simples, 

combinar melhor com o quadro. Sabendo o quanto Malagoli apreciava aquela obra, e o seu 
cuidado com as molduras, eu senti muito essa troca. Ele achava que tinham reconhecido o valor
de sua obra e procurado uma moldura adequada - mudam muitas coisas que, se o artista fosse
vivo, talvez não apreciasse.

Malagoli mandava substituir molduras por não estarem de acordo, ou serem 
inferiores à obra. Contratou um marceneiro que talhava molduras. Então, os quadros de

Às vezes,

Weingártner, que ele comprou da família, foram emoldurados por esse marceneiro.
Uma tela de Oscar Boeira, que está no acervo do Museu - uma paisagem - alguém achou 

ingenuamente que um determinado pintor, só porque era parente, poderia restaurar. Eu refleti 
que não conhecendo a obra profundamente, e não tendo as mesmas características de Oscar 
Boeira, poderia não fazer bem. Na restauração, foram colocados uns toques vermelhos e a moldu
ra original foi substituída por uma comercial, não perceberam que a antiga moldura tinha sido 
feita sob medida, especial. Aquilo me chocou. O restaurador era um artista de sucesso, mas creio 
que não apreendia o que havia de finura e de sensibilidade no quadro de Boeira.

Uma figura de que não esqueço é Dona Antonietta Barone, que ficava até tarde no Museu 
quando havia inaugurações. Ela tinha gosto pela arte, fez cursos em Minas Gerais. Também conheci 
a irmã dela, quando trabalhei como professora primária. Toda a família se interessava muito por 
cultura. O irmão dela, Dante Barone, dirigiu o Theatro S. Pedro na época em que o Museu estava 
lá. Acho que Malagoli, quando teve a iniciativa de mudar molduras, usou o espaço onde havia uma 
paineira para queimar molduras velhas. Era o lugar onde Dante Barone queimava programas velhos 
do teatro. Malagoli dizia, com ar divertido, que ia usar o inferno de Dante.

Nós tínhamos de sair do Theatro São Pedro, que necessitava de restauração. Mudar o 
Museu para a Avenida Salgado Filho não teve muito problema, era novinho e cabia num espaço 
pequeno! Além disso, no teatro, não havia um lugar especializado para guardar telas, o Museu 
precisava se expandir. As verbas, como sempre, eram pouquíssimas. O espaço na Salgado Filho 
era praticamente o mesmo do foyer. Para chegar ao primeiro andar, subia-se uma escadinha, nada 
de monumental. Havia uma salinha pequena para a administração. A sala maior ficava na frente 
do prédio. O local era muito central.

Houve uma exposição de Alice Brueggemann 
“Ah, o que a gente queria já está vendido!” Havia

nessa sede e entrou uma senhora que disse: 
um interesse tão grande nas pinturas de Alice! * Artista plástica, professora do IA e ex-funcionária do MARGS
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Malagoli, o começo

Alice Soares*

Na década de 50, as primeiras mulheres artistas profissionais eram pouquíssimas. No Ins- 
ir uto de Artes predominava o elemento feminino interessado pelas artes, projetando ser artistas, 

lazer exposições... Apareciam alguns rapazes de talento...
Malagoli foi o verdadeiro impulso da criação do Museu de Arte aqui em Porto Alegre, 

atou, não foi tão fácil, mas ele conseguiu. Malagoli, na verdade, tinha experiência de Museu de
Arte.

Trabalhei muito pouco no Museu. Eu tinha dois cargos no Instituto de Artes e não poderia 
ssumir um terceiro, então me afastei do Museu. Ficou a Christina Balbão, que foi a primeira 
i ncionária e se manteve por muitos e muitos anos. Trabalhou com Malagoli e com outros diretores, 

fu fiquei pouco. Um mês ou dois. Participei dos primeiros tempos do MARGS, porque eu e 
Malagoli conversavamos muito sobre isso; ele era muito aberto, tudo o que ia fazer ou planejava, 
lc trocava idéias com a gente. Ele trouxe uma experiência diferente para Porto Alegre, foi muito

bom, aprendemos muito com ele.
As primeiras aquisições, eu fiz parelho com Malagoli. Ele chamava a mim e a Cristina 

Milhão, e então nós o ajudávamos, com algum colaborador ocasional, a descobrir colecionadores 
m Porto Alegre. Alguns a gente já conhecia, mas citar nomes é difícil. Nesse tempo, eu já tinha 
' atelier na Rua Riachuelo junto com Alice Brueggemann. Nós formávamos um grupinho ali, 
ramos visitadas por pessoas que se interessavam por arte, então, entre essas pessoas - eu lembro 
ia imagem das pessoas, mas não dos nomes - havia senhores que já eram colecionadores e iam

para lá e ficavam horas conversando conosco.
O Instituto de Artes teve bastante participação na criação do Museu, porque Malagoli veio 

para Porto Alegre e pertencia ao corpo docente do Instituto. Ele trouxe para nós coisas que já nos 
'assavam pela cabeça, mas ele nos transmitiu de uma maneira clara e efetiva, definitiva, porque ele 
razia uma experiência grande, já havia tinha passado uma temporada nos Estados Unidos, tinha se



enfronhado bem nos aspectos profissionais da arte. Só sei que a grande cabeça aqui em Porto Alegre 
foi Malagoli. Trazia a experiência de São Paulo, de uma viagem à Europa que havia feito. Ele era um 
estudioso, por onde andava estava sempre pesquisando. Uma pessoa fabulosa! Felizmente ele rece
beu uma boa acolhida, hoje o Museu tem o nome dele e foi muito merecido!

A chegada de Malagoli no Instituto de Artes coincidiu justamente com um período 
muito brilhante, muito ativo. Nesse período, que não foi pequeno, foi criada a Faculdade de 
Arquitetura dentro do Instituto. Pouca gente fala nisso. Os arquitetos começaram a Faculdade, 
através do Tasso Corrêa e da influência do Prof. Corona. Eu já trabalhava lá nessa época. Foi 
um período delicioso de atividades, de desenvolvimento. Nós tínhamos professores como João 
Fahrion, por exemplo. Era um homem meio calado, mas tinha sempre uma palavra nas reu
niões, era brilhante para expor aquilo que ele pensava ou que se deveria fazer. Cito também o 
Maristany de Trias, um grande pintor; o Benito Castaneda, que trazia sua experiência de cria
ção e ajudou muitíssimo aqui. Eu já estava lá dentro, a Christina Balbão, que é uma pessoa 
muito lúcida, deu a sua participação, muito proveitosa. Ela foi logo trabalhar no Museu. Foi 
um período muito bom. Um período de efervescência.

Malagoli, além de pintor, era um administrador. Ele foi organizando o Museu de Arte do 
Estado. Foi um período muito produtivo, sem dúvida. No Instituto de Artes, devido à Faculdade 
de Arquitetura, foram convidados para trabalhar o Lutzenberger e o Nei Crisóstomo da Costa.

As primeiras exposições do MARGS realizaram-se sob a direção de Malagoli. Eu participa
va sempre, porque me chamavam e nunca neguei. E o Museu funcionou até na Salgado Filho, 
num espaço pequeno. O Malagoli, no foyer do Theatro, se esforçava muito, trazia nomes de 
artistas consagrados, de fora. Ele tinha um projeto, porque ele já veio preparado e foi uma porta 
que se abriu para o movimento das artes em Porto Alegre, sem dúvida alguma, porque antes as 
coisas nasciam e, de repente, desapareciam. A gente fazia uma força enorme para manter, mas não 
tinha como, faltava sempre segurança. Os próprios ateliês dos artistas, antes disso, eram pouco 
considerados. Eu e a Alicinha Brueggemann, junto com o Rubens Cabral 
Marcos Soares, fundamos um ateliê, baseado no conselho do Malagoli. Isso o Malagoli trouxe de 
fora: reunião de artistas. No início não havia propriamente um ateliê, apenas o Cultural America
no cedia a sala, e nós íamos para lá trabalhar, tínhamos o dia cheio e íamos à noite, para trabalhar 
juntos. Tudo aquilo foi muito importante para criar um núcleo de trabalho. Aí ficamos mais 
confiantes, graças ao Malagoli. Não vou dizer que eu e a Brueggemann fomos as primeiras, houve 
alguns grupos aqui em Porto Alegre que se reuniam para trabalhar juntos.

O Museu deu mais status para os artistas e, com a sede definitiva, passou realmente a 
existir. Cursos no Museu, nunca dei, sempre fugi disso. Mas houve cursos dados pelo Malagoli e 
outros igualmente preparados. Os artistas de fora, que eram reconhecidos, vinham em exposições 
bem selecionadas.

O Malagoli trouxe a mentalidade do artista como profissional, porque antes o artista pin
tava, fazia coisinhas para sua casa. Nós fazíamos os trabalhos e dávamos para os amigos, conheci
dos. Ainda hoje eu tenho amigos no Rio de Janeiro que têm trabalhos meus e da Brueggemann, 
anteriores à criação do Museu. Era tudo cedido, presenteado. Mas quando o Malagoli introduziu 
o pensamento do profissional, tudo isso se modificou.

Christina Balbão é um nome que não pode ficar esquecido. Fez muito pelo Museu. En
quanto isso, eu, de longe, tinha notícia das coisas e me ocupava com o ateliê, com a escola - já 
muito na minha vida.

A Casa das Molduras foi um grande espaço em Porto Alegre, porém quase não se fala nela. 
Eu trabalhei junto com eles, mas trabalhava quase no amor, então chegou o Malagoli, na hora em 

a Casa das Molduras estava no apogeu. Ele aproveitou para fazer lá o evento que marcou oque
início do MARGS: a Ia Exposição de Arte Brasileira Contemporânea. Foi positivo, a Casa das 
Molduras funcionou como galeria de arte, mas depois saiu da Rua da Praia. Apareceram outrosI espaços. Porto Alegre teve o seu momento!

Quando o MARGS começou, no Theatro São Pedro, foi feita uma reforma no prédio. Pela 
espaço transformado em galeria; uma grande galeria de arte. Excelentes

com a iluminação, ele entendia e estava
primeira vez, viu-se um
exposições foram feitas lá. Malagoli tinha preocupação 
sempre estudando, pesquisando, se informando, contatando com pessoas do ramo. Eu mesma fiz 
contatos importantes, no Rio de Janeiro, através do Malagoli.

Nos primeiros tempos do Museu, não havia má-vontade por parte dos governantes. Quan
do nós, ou uma comissão, os procurávamos, sempre nos recebiam com interesse, davam esperan
ça, nós sentíamos que dali viria alguma coisa, como os prêmios para os salões. Mas hoje, com a 
crise econômica que estamos vivendo, não adiantaria querer levantar contribuições, tem que se
esperar. Dinheiro para prêmio está muito difícil!

Malagoli era uma pessoa que não se negava a nada e ajudou muito no Instituto de Artes, 
trouxe uma abertura na visão do que seria transmitir os conhecimentos artísticos e sentir que os 
alunos estavam produzindo. Com isso não quero dizer que os mais antigos não fizessem esforço 

sentido; o Ângelo Guido trabalhava apaixonadamente pelo Instituto de Artes e pelos alu- 
o Prof. Corona vivia lá dentro, era a casa dele, ele era muito ligado ao Tasso Corrêa. Havia

cooperação... Esses professores mudaram o panorama da Arte

nesse
nos,
uma ligação entre as pessoas, uma 
no Rio Grande do Sul nos anos 50. Aquele período foi brilhante!

Quanto ao meu ateliê, não existe há muitos anos. A Brueggemann adoeceu gravemente, 
companheiros de trabalho já tinham falecido, acabei ficando sem o ateliê, mas ele serviunossos

de inspiração para outros.
A sede atual do MARGS tem um espaço excelente, com uma bela decoração, mas nada que 

cause grandes transtornos, porque a exposição, quando é boa, se impõe sobre o espaço!

e o Carlos Fabrício

era

* Professora aposentada do IA e artista plástica
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Em companhia de Malagoli

Ruth Malagoli*

Vivi todo o processo de criação do MARGS. Não houve discussão pública ou entre pares 
sobre o assunto. O meio não permitia. Havia um reduzido número de artistas locais, mas prefe
riam atuar fora do Estado. Alguns em outras cidades, como o Grupo de Bagé, talvez pela proxi
midade com o Uruguai, mais evoluído que o Rio Grande do Sul. O ambiente artístico daqui era 
restrito às manifestações de arte acadêmica ou pseudo-acadêmicas: rosas com uma gota d água 
nas pétalas, paisagens de gosto duvidoso, muitas vezes copiadas de fotografias e mal copiadas.

Quando viemos do Rio, Malagoli foi muito criticado pelas mães de suas alunas, que afir
mavam que elas estavam regredindo em suas obras. Isso porque Malagoli procurava dar ao aluno 
liberdade para criar, em vez de fazê-lo copiar modelos, como era usual nas escolas de Arte.

Também não havia ambiente para os artistas que procurassem sair desse círculo vicioso. A 
cidade só dispunha de uma sala de exposições, na Casa das Molduras, destinada a exposições 
comerciais. Para aqueles que desejavam fazer algo mais pessoal, havia uma sala na redação do 
Correio do Povo.

Não havia museólogos em Porto Alegre. Malagoli era museólogo, com curso feito no Mu
seu do Brooklin, pertencente à Universidade de Columbia, onde, além de Museologia, estudou 
restauração de pinturas e especializou-se em História da Arte. Seu maior desejo era fundar um 
museu, oportunidade que se apresentou quando, Superintendente do Ensino Artístico, foi convi
dado pelo Secretário de Educação, José Mariano de Freitas Beck, para ser o Diretor de Arte da 
recém-criada Divisão de Cultura do Estado, até então dirigida por Ênio Freitas de Castro.

Malagoli não tinha em mente fundar um museu de arte clássica ou moderna. Não havia 
nada no gênero em Porto Alegre e ele achou por bem fundar um museu de Arte em geral. Assim, 
adquiriu obras de várias escolas, antigas e modernas. Algumas causaram escândalo, como o qua
dro de Portinari, cuja exposição foi visitada por 2.500 pessoas, público recorde para a época, e o 
quadro de Trindade Leal, bem avançado para o meio, na ocasião.

O foyer não se apresentava como local apropriado para uma sala de museu. Entretanto, o 
tempo se encarregou de demonstrar que era o lugar ideal para tal fim. Havia espetáculos quase 
todas as noites no Theatro São Pedro e, nos intervalos, o público, curioso, subia as escadas que 
levavam ao foyer para ver o que havia “lá em cima”, criando o hábito de visitar o Museu que

Retrato de Ruth, executado por Malagoli
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mantinha, no seu quadro de funcionários, duas monitoras, Christina Balbão, com curso feito no 
Rio, e Vera Miriam Sherer, ex-aluna do Instituto de Artes, que estudou nos Estados Unidos.

As exposições eram sempre grandes acontecimentos, com a presença do Governador do 
Estado (e foram três na gestão de Malagoli: General Ernesto Dorneles, Dr. Ildo Meneghetti e Dr. 
Leonel Brizola). Mas houve, realmente, um fato que provocou grande curiosidade e opiniões 
conflitantes: a aquisição da tela de Portinari.

O Museu sempre foi aberto a qualquer tipo de exposição, desde que fosse de arte - conside
rada boa, evidentemente. Malagoli tinha um conselho consultivo sobre esse aspecto e também 
para aquisições. Faziam parte do conselho: Alice Soares, Christina Balbão - professoras do Insti
tuo de Artes - e da terceira pessoa eu não lembro. Não havia excluídos do processo, apenas os 
que não apresentassem boa qualidade.

A inauguração da sede definitiva foi um marco glorioso na história do Museu. A instituição 
teve, afinal, uma sede a sua altura, conseguida com muito esforço pelo então diretor; passou a ter 
importância e conquistou novos públicos.

Entre os fatos marcantes ocorridos no MARGS tenho de mencionar a adição do nome de 
Ado Malagoli, seu fundador, ao nome do Museu, porque me atingiu diretamente. Houve tam
bém a primeira bienal, fato inédito aqui em Porto Alegre, e grandes exposições, como a das 
Missões, e outras megaexposiçÕes, que colocaram o Museu de Arte do Rio Grande do Sul no 
circuito dos grandes museus do mundo.

* Viúva de Ado Malagoli e voluntária da AAMARGS
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MUDANÇA PARA A SEDE DEFINITIVA

Ecléa GuazzeUi, esposa do 
Governador, em companhia 

de Luiz Inácio Franco de 
Medeiros, entra na nova sede 

do MARGS após cerimônia 
de inauguração

O governador Synval Guazzelli, sua esposa e o diretor do 
Museu, Luiz Inácio Franco de Medeiros, iniciam a visitação.

Abaixo, visitação à exposição inaugural
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E, finalmente, a nova sedeI

Luiz Inácio Franco de Medeiros*
■

Escudava no Colégio Anchiera, muito próximo do Museu de Arte, mas não lembro de 
ter sido levado alguma vez lá. Ao Museu Julio de Castilhos, íamos bastante. Minhas primeiras 
lembranças do MARGS são de exposições no antigo foyer do Theatro São Pedro. O Malagoli, 
professor do Instituto de Belas Artes, foi encarregado pelo governo de selecionar e adquirir 
obras. Elas formaram a base inicial do Museu. O Museu abria nos intervalos das peças do 
Theatro e havia a possibilidade de visitar as exposições. O salão era modesto, mas melhor que 
a sede da Salgado Filho.

Na verdade, a falta de galerias de arte na cidade fez com que o Museu se tornasse um local de 
exposições temporárias quando o acervo não estava exposto. Galerias, na época, havia a do Cultural 
Americano, que até hoje funciona e que revelou muitos dos mais importantes artistas daqui, como 
Vera Chaves, Eduardo Cruz, entre outros. Lembro de uma exposição muito interessante de arte pop, 
com artistas, quase todos estrangeiros, que me causou grande impacto, especialmente pelos suportes 
não convencionais, pelo abundante uso da cor. O Correio do Povo fez exposições esporádicas e 
depois parou. A Associação Chico Lisboa tinha uma pequena sala no Edifício União, onde também 
funcionava o Cultural, e havia sempre gravuras à venda e algumas expostas. Mas era uma sala 
pequena. Lá pelos idos de 58 comprei minha primeira gravura, quando a mesada de estudante 
secundário era pequena. Deve-se lembrar sempre a figura do jornalista Aldo Obino que não faltava 
a exposições e que publicava críticas bastante descritivas. Foi figura fundamental para a evolução das 
artes plásticas no Estado. Sem falar, é claro, no Instituto de Belas Artes, que formava artistas e 

contava com um excelente corpo de professores.
O período do Xico Stockinger como diretor foi muito animado, 

com várias exposições de artistas de fora de grande qualidade. O Carlos 
Scarinci tinha muito boa visão crítica e fez uma gestão que mexeu com o 
Museu. Lembro dois momentos na sede da Salgado Filho. Num primeiro, 
resumia-se à sobreloja do Edifício Paraguay, assim com y. Tinha sido sede 
de um clube, o Cotillon, de muito sucesso social na cidade pequena de 
então. Acumulava ao redor de duzentas e poucas peças no acervo. Mal 
guardadas, em áreas de serviço laterais com cobertura de zinco, precárias. 
Serviu, entretanto, para muitas exposições importantes. Para lá fui desig
nado diretor com a missão de conseguir o prédio da Praça da Alfândega. 
Preparando essa mudança, num segundo momento, consegui alugar um 
apartamento no 5o andar do mesmo prédio, para onde foi deslocada a 
administração. Dividi o Museu em núcleos: administração, acervo, divul-

yfe '( «MRNO DO ESTADO
SECRETARIA Df EOIXACÂO £ CULTURA
DÍRARTAMENÍO DE ASSUNTOS CULTURAIS

LEMiiRANCA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
OiiWMO 117(1

Serigrafia com a qualforam brindados os 
convidados da festa de inauguração
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gação e publicações e exposições provisórias, com grande resultado em termos de produção e 
qualidade. Ali, começou-se a publicar o Boletim do MARGS, a confeccionar catálogos modestos, 
mas documentais. Ali começamos a realizar o Salão de Cerâmica, que pretendia estimular os 
artistas, aqueles muitos que usavam esse suporte. Parti do princípio de que não havia no país nada 
parecido e assim criávamos um espaço diferenciado e sem concorrência, valorizando os discípulos 
de Luíza Prado, Pedro Prouvot e outros.

agência pagadora dos aposentados da União. Deram por isso oitenta por cento do custo das 
reformas, coordenadas por mim e por Jader Siqueira, futuro Diretor.

Organizou-se um leilão, antes da mudança, com doações de artistas e colecionadores, coor
denado pelo Guilhermino César, filho do escritor e chefe da assessoria na Junta Comercial da 
qual fui presidente. O atual livro sobre o Museu confunde o pai com o filho. Obtivemos algumas 
doações significativas entre outras a da Ipiranga de Petróleo, a da Vidraçaria Werres, que restau
rou o vitral, sem esquecer do principal doador, aquele que realmente bancou as primeiras adapta
ções do prédio, o Banco do Brasil.

O acervo cresceu, com significativo apoio de D. Ecléa Fernandes, então esposa do governa
dor Guazzelli, que transferiu para o Museu muitos dos quadros da ala residencial do Palácio 
Piratini: Têmpora mutantur, de Weingártner, Iberê Camargo, com Figuras em tensão-, Ângelo Guido, 
Sotero Cosme, Libindo Ferraz, As Colonas de Di Cavalcanti, que estava no Palácio de Verão, em 
Canela.

O acervo cresceu dentro de uma regra flexível, procurando documentar a arte feita no Rio 
Grande do Sul, com algo de outros centros do país e de nossos vizinhos do, hoje, Mercosul.

Realizamos algumas exposições importantes, como a de Arthur Piza, que deixou gravura 
no acervo, o lançamento do Grupo Nervo Ótico, cujo manifesto ajudei a redigir, de Luiz Gonzaga, 
na época professor em Santa Maria, que doou obra para o acervo também, de João Luiz Roth. 
Participamos apoiando, em galerias, exposições que apresentassem material de qualidade. Tenta
mos apoiar as galerias, reunindo-as, organizando datas para não haver sobreposições, visando ao 
pouco espaço que a mídia dava ao setor. Fizemos algumas exposições no interior e a primeira de 
pintores gaúchos em Washington. Participávamos do trem da Cultura, com obras mais resisten
tes aos possíveis danos provocados pela viagem. Fizemos experiências importantes como: O Mu
seu vai à Indústria, baseada em experiência inglesa de levar a arte aos operários em seu lugar de 
trabalho, com grande sucesso e excelente resposta medida em questionários. Surpreendeu-nos o 
bom gosto das opiniões. Mostrava-se o fazer das gravuras, o que motivou muito os pouco habituados 
espectadores.

Quando assumi o Museu havia pouco mais de 200 peças no Acervo, ao sair deixei ao redor
de mil.

Parece-me que isso foi importante, além da primeira organização administrativa do Museu 
com o auxílio de excepcionais colaboradores como Magdalena Lutzenberger, responsável pelo 
Boletim e novo Catálogo, Ruth Blanck, pelo acervo, Plínio Bernhardt, pelas exposições provisó
rias, Teniza Spinelli, pela divulgação e textos.

Para a inauguração da sede dotou-se a mesma de filtros nas janelas para evitar raios 
ultravioletas e de luzes de espectro especial para preservação. Procedeu-se a restauração de 
muitas peças, mais de trinta, com a contratação de Ado Malagoli, então considerado o melhor 
especialista do Estado. O pagamento era feito obra a obra, sem concessão. Hoje, tenho dúvi
das sobre a qualidade da mesma, mas foi observada a Convenção de Veneza que obriga a 
retratabilidade dos materiais.

Foram marcantes a visibilidade e o espaço nos meios de comunicação conseguidos através 
da nova sede. Uma olhada na mídia da época dá idéia do que foi sair de uma sobreloja para 
ocupar um quarteirão no centro.

Acho que não seria possível falar da nova sede sem mencionar Paulo Amorim, que sempre 
apoiou a Direção dando inteira liberdade ao trabalho, sem injunções políticas de qualquer espé
cie, nos anos difíceis em que vivíamos. Cabe também lembrar que, a convite do Secretário da 
Indústria e Comércio de Porto Alegre, Reginaldo Pujol, presidi a comissão que criou e instalou o 
“Brique da Redenção”, de cujo nome fui o autor, tudo por ser o Diretor do MARGS, e nessa 
missão fui assistido pelo colaborador de então Fábio Coutinho.

Foi importante conseguir para o Museu a Coleção Rubem Berta da Prefeitura. Para isso 
tive apoio dos jornais e de intelectuais da cidade, como Carlos Reverbel, Luiz Fernando Veríssimo, 
Sérgio da Costa Franco, Paulo Gastai, Antonio Hohlfeldt e outros. Outro fato importante foi a 
realização, na sala de exposições temporárias, da primeira exposição de Design Gaúcho. Brilhan
te! José Bornancini e todos os designers participando. Está na hora de, trinta anos depois, realizar 
outra!

A mudança para a nova sede parecia muito difícil. Ajudou muito o fato de ser o Delegado 
do Ministério de Fazenda, Carlos Peracchi Barcellos, irmão do ex-governador de quem eu fora 
Secretário Particular no Ministério do Trabalho e Previdência Social e no governo do Estado. 
Consegui, ainda antes da mudança, um ano e tanto antes, realizar duas exposições no local da 
atual sede, uma de coleção de reproduções impressionistas, vinda da França, e outra de arte 
africana, de grande qualidade, pertencente à coleção do Banco de Boston. Serviram para tornar 
definitiva a futura posse.

Preparavamos, então, a ocupação do prédio, dividindo seus espaços. No térreo, uma 
grande galeria com exposição do acervo, separando de um lado a arte nacional e internacional 
e de outro a local. Criavam-se as salas negras. Negras, porque eu havia feito um curso do 
ICOM sobre preservação e conservação de coleções onde fora enfatizada a necessidade de pou
ca iluminação para expor arte em papel. No subsolo, ficariam o acervo e seus conservadores, 
com um incipiente laboratório de restauração, a cargo da Leila Sudbrack, recém-vinda de espe
cializar-se em Florença. No primeiro andar, ficariam uma sala de exposições temporárias e uma 
sala para exposições da Coleção Lourdes Noronha Pinto, de artes aplicadas: vestimentas - 
exemplo do Metropolitan de Nova York - arte em couro, prataria gaúcha que seriam apresen
tadas alternadamente. Para isso, o custeio da instalação seria doação de D. Lourdes, como o 
foi. Lamentavelmente uma diretoria não teve essa visão e a coleção depois foi parar no Solar da 
Baronesa em Pelotas.

A inauguração do MARGS teve ampla repercussão em Porto Alegre. Não houve discursos. 
Achei que não seria apropriado. O Estado não deu recursos e assim ficava mais correto. Os 
recursos para a habilitação do prédio foram difíceis, não havia os incentivos fiscais de hoje. O 
grande doador foi o Banco do Brasil, fato esquecido por muitos. Fiz um acordo verbal com o 
Diretor do Banco, Walter Peracchi Barcellos, pelo qual o Banco poderia continuar usando por 
três anos, no subsolo, a sala totalmente isolada, com frente para a Siqueira Campos, que era uma

ao

‘Advogado, museólogo e ex-diretor do MARGS
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A Cultura sempre foi afetada por restrições financeiras. A função pública nos dá muitas 
oportunidades, mas também nos dá muitas restrições. Coisas que eu desejaria ter feito não foram 
possíveis. Nós só trabalhávamos com projetos, quantificando o assunto, especificando, vendo o 
cronograma de execução, recursos humanos e econômicos. Então, com isso, nunca tive problema 
de carência em certos aspectos, pois havia uma infra-estrutura bem organizada. Mas muita coisa 
não pude fazer. O momento não era oportuno. Por exemplo, eu gostaria de pôr em cada escola 
infantil um fonoaudiólogo.

Na época, faziam-se muitos levantamentos, tínhamos um painel com demarcações das 
atividades culturais do Estado, para não corrermos o risco de concentrá-las em um ponto só. De 
modo que tínhamos concertos de música, dança, que mandávamos para todo o Estado. Cada 
atividade era representada por uma cor de alfinete num enorme mapa do Rio Grande do Sul. Um 
mapa de leitura visual imediata. Eram 273 municípios, agora são 400 e tantos. Esses 273, todos, 
receberam atividades culturais. Claro que há municípios e cidades que têm mais recursos e por 
isso recebem mais, mas todos receberam mensagens culturais. Ter abrangido todo o Estado com 
a Cultura me satisfez muito.

No começo, não havia tantas exposições no MARGS como agora. O MARGS atual [2004] 
está num movimento que é uma beleza, há três exposições importantes - Rodin, Bisonte e Cora
ção do Brasil - é um desenvolvimento muito grande. E a minha ligação com o MARGS não é só 
funcional, é afetiva. Foi na nossa administração que se conseguiu a cessão do edifício da Delega
cia Fiscal para o fim específico de instalar o Museu ali. Foi com Delfim Neto e Médici que 
conseguimos. Nosso projeto inicial era fazer da Praça da Alfândega um centro cultural, abrangen
do o MARGS, o edifício dos Correios e Telégrafos - que agora é o Memorial - e o prédio onde 
agora é o Santander Cultural. Três grandes edifícios que formariam um centro cultural, abran
gendo todos os aspectos, talvez até a Biblioteca Pública passasse para ali e o antigo prédio teria 
outra finalidade, como concertos. Mas não pudemos fazer isso, não houve cessão dos outros 
prédios. Então, não tenho muitas lembranças de como foi criado o MARGS. Claro, começou 
com Ado Malagoli, mas se houve discussão pública não tenho idéia.

Já não existia mais o Cotillon Clube, um lugar muito elegante; foi para ali que, em 
1973, transferimos a sede do Museu. Ali ficou muito melhor instalado, possuía uma sede 
autônoma. Já tínhamos um salão para exposições, uma sala para administração e um espaço 
para o acervo - com prateleiras de madeira feitas na ocasião para resguardar todos os quadros 
em um lugar seco e limpo. Na ocasião, a Salgado Filho era uma rua elegante, residencial. 
Não havia terminal de ônibus. Mas quando nós ali instalamos o MARGS, já tínhamos a 
expectativa de conseguir o edifício atual, então a permanência no Cotillon também era pro
visória. Pagava-se aluguel, mas funcionava melhor - independência de horários, um lugar 
limpo, arejado, primeiro andar, não havia dificuldade de acesso. Mas sempre houve a inten
ção de que fosse provisório.

No Museu, eram expostas, preferencialmente, pinturas e esculturas. Quando mudamos 
para a Salgado Filho, eu recebi um comunicado do Consulado dos Estados Unidos, me oferecen
do uma exposição de dois artistas norte-americanos que iriam estar de passagem por três dias no 
Sul. Aqueles quadros me impressionaram, um deles era todo feito de camisinhas justapostas, um 
pouco de mau-gosto, enfim, coisas de americano. Mas sempre gostei da diversidade das coisas.

Lembro-me de ter feito uma exposição de fotografias e fui censurada, porque isso não era 
considerado coisa de museu. Por que não? Fotografia não é só apertar um botãozinho - o fotógra
fo ou é artista ou é apertador de botão. O artista colhe os aspectos humanos, as luzes da paisagem,

Nada se faz sozinho

Assumi, em 1971, o Departamento de Assuntos Culturais - DAC - que passou por outro, 
nomes, o último a presidi-lo foi Paulo Xavier. Nós tínhamos 16 instituições subordinadas ao DAC 
- a Orquestra Sinfônica, os museus, a Biblioteca Pública, o Museu de Arte, as escolas de Arte.

Na época da criação do MARGS, eu pertencia ao Centro de Pesquisas Educacionais e
lecionava no Instituto de Educação, curso de Especialização para Professores. Antes deno assu
mir a direção do Departamento de Assuntos Culturais, estive oito anos à frente do Departamento 
de Educação Artística, que tinha sido dirigido pelo meu irmão, Carlos Barone, violinista da 
OSPA, e englobava a dança, as artes plásticas, as manifestações culturais e a música. Depois passei 
para o Departamento de Assuntos Culturais, que precisou de uma grande reestruturação. O 
Departamento era como uma Secretaria de Cultura. Então, verifiquei o abandono das coisas do 
Estado e tratei de cuidar daquilo com o mesmo interesse com que cuidamos das coisas pessoais.
É do governo, portanto, é do povo, e nós temos que resguardar.

Lembro que uma das primeiras galerias de arte em Porto Alegre foi a do Instituto Brasileiro 
Norte-Americano, que ficava no Edifício União, na Avenida Borges. Ali se faziam muitas exposi
ções. O Instituto já está agora com 60 anos de existência e muitos de galeria. O próprio Museu,
no início, serviu de galeria.

Confesso não ter uma idéia muito exata de qual foi o processo de criação do MARGS,
naturalmente sentíamos falta de um Museu de Arte. Aproveitaram a extensão do foyer, mas ele
não era adequado a um recinto de exposição. No princípio, o foyer tinha uma parte aberta, tudo 
roído... O que mais me preocupou, quando assumi e fizemos a mudança do Museu para a Salga
do Filho, foi que parte do depósito de acervo era muito precária, inclusive chovia dentro e isso
poderia deteriorar as obras. Não se podia nem pensar climatização, tal qual existia nos granem
des museus. Ali no teatro, além do inconveniente do espaço, havia o problema do horário, quan
do o teatro não abria, o funcionamento do Museu ficava comprometido.

Outra preocupação que eu tive, quando assumi, foi dar sedes autônomas para as diferentes 
instituições. O Arquivo Histórico, por exemplo, estava dentro de uma sala da Secretaria de Edu
cação, sábados e domingos ficava fechado. À Escolinha de Artes também dei um palacete 
Duque, esquina com o Alto da Bronze. Dei sedes próprias para seis instituições. Embora, às

na

espaço não fosse muito bom, com interesse e boa vontade podemvezes: peradasas coisas ser su
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é uma pessoa que tem um olhar crítico para bater uma foto. Então fizemos essa exposição com 
um concurso entre amadores e profissionais. Quem ganhou o concurso foi Leonid Streliaev; acho 
que ainda não era profissional. Outro destaque, em 1972, foi a Bienal Infanto-juvenil de Artes 
Plásticas, incluída nas comemorações do Sesquicentenário da Independência.

A Delegacia Fiscal estava construindo sua nova sede própria, mas custou a se mudar. Em
bora a antiga sede já estivesse cedida para o Estado, eles só se mudaram em 78; quer dizer, ficamos 
de 73 a 78 na Salgado Filho. Não fui convidada para a inauguração da nova sede do MARGS, 
mas depois eu visitei. A minha impressão não podia ter sido melhor, porque eu já estivera na casa 
para fazer um balanço da distribuição; sala para isso, sala para aquilo, tudo como está agora. Eu 
tinha consciência da disponibilidade da casa para oferecer crescimento, como ofereceu. Então, o 
Museu ganhou maior visibilidade e espaço. Evidentemente, só a possibilidade de expandir-se fisica
mente já foi um fator para crescer também culturalmente. Penso que a qualidade provocou a quanti
dade. A qualidade de poder oferecer espaços para cursos e para exposições diferenciadas, como agora, 
provoca muito mais. Nas vezes em que tenho ido ao Museu, tenho notado muita gente.

Uma coisa de que me lembro, pela abrangência, foi a exposição do Museu Didacta. Nós 
entramos em contato com a companhia editora da Coleção Didacta, que continha desde a arte 
primitiva, passando por todas as fases das artes plásticas, da escultura e da pintura. O Departa
mento adquiriu sete coleções, que foram colocadas nas Delegacias de Educação para percorrerem 
as escolas. Nós chamamos os representantes das Delegacias e ministramos um curso, no MARGS, 

exposição dos livros. E os professores vieram de todo o interior. Acho que isso se pode 
dizer que foi um fato marcante, pois a função do Museu Didacta era exatamente mostrar uma 
perspectiva de toda a evolução da arte, desde a pré-história até a contemporânea.

Tudo o que fiz foi sem alarde, sem propaganda, sem muito fotógrafo. Importante 
evento, muita coisa não ia para os jornais, mas a gente divulgava, difundia para todos os setores 
que eram afetados.

Sempre tive formação cultural. Meu pai gostava muito de ler, tinha muitos livros, e a minha 
mãe era uma pessoa interessada em música. Nós éramos pequenos e ela nos levava aos concertos, 
mas antes de sair, uma recomendação: “Primeiro vão ao banheiro, querem tomar água, .tomem 
água; não se fala durante a execução, não se mexe na cadeira, nem se bate palma fora do tempo, tem 
que se escutar em silêncio”. Hoje eu vejo que deixam as crianças correrem para lá e para cá dentro 
da Catedral. A educação tem que dar limites, preparar o indivíduo para viver em sociedade, em 
harmonia, e não em conflito. Isso tudo demanda uma formação desde os primeiros anos.

Eu cheguei a fazer o curso básico de piano no Instituto de Artes, e o meu irmão Carlos

Em busca da sede definitiva

Meu envolvimento com o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli deu-se, 
particularmente, durante o período de 13 de março de 1971 a 15 de março de 1975, quando 

de Secretário Estadual de Educação e Cultura, durante todo o período do governo

com a

exercí o cargo 
Euclides Triches.

de Educação e Cultura de nossoera o Foi um período de profundas transformações no sistema 
Estado, norteadas, principalmente, por dois parâmetros fundamentais: a implantação da Refor- 

do Ensino, determinada pela nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (Lei 5-692/71), 
que, além das profundas modificações que introduzia, determinava prazos extremamente rígidos
para sua implementação, e a Revisão da Política Técnico-Administrativa da Secretaria de Edu
cação e Cultura, medida de há muito reclamada, e que passava a ser uma das prioridades do 

Triches. Por essa Reforma Administrativa, a estrutura da SEC foi bastante simplificada

ma

governo
e horizontalizada, passando suas atividades operacionais a serem grupadas em progiamas e projetos 
de responsabilidade de departamentos específicos, com ampla autonomia, e de execução descen
tralizada pelas Delegacias de Ensino e Prefeituras Municipais. Assim, as atividades culturais do

ou apoiadas, pelo
Departamento de Assuntos Culturais/DAC, e pelo Conselho Estadual de Cultura, seu órgão 
normativo e consultivo, que durante esse período desempenhou relevante e prestigiado papel.

A Direção do DAC, durante esses quatro anos, foi entregue à Professora Antonietta Barone, 
figura exponencial em nossos meios culturais, cujo reconhecimento e competência dispensam 
maiores comentários. Coube ao DAC, durante esse período, a responsabilidade pela implementação 
e desenvolvimento do Programa de Atividades Culturais, previsto na programação geral da SEC 
sob o N° VII, e integrado pelos seguintes projetos: Incremento às atividades de Educação Artís
tica no ensino fundamental e médio; Melhoria das condições técnicas e administrativas dos mu
seus; Organização, ampliação e melhoria das condições técnicas e administrativas das bibliotecas, 
Incremento apoio e incentivo ao folclore e ao artesanato sul-rio-grandense; Difusão das atividades 
culturais através de exposições, concertos, cursos e seminários, concursos e outras formas de

incentivadas, motivadas, orientadas, acompanhadasEstado passaram a ser
começou com sete anos a estudar violino e se tornou o maior violinista de sua época. Então, eu já 
estava ligada à música e estimulei muito, na minha administração, os concertos educativos para a 
juventude. O repertório era adequado aos jovens. Passei para as direções das escolas a responsabi
lidade de reavivar com as empresas contratadas para trazerem o ônibus meia hora antes da saída 
para o concerto. Solicitei às direções de escolas que as professoras que acompanhavam os alunos 
se sentassem junto a eles, para dar-lhes a devida assistência. Deu um resultado muito bom! Mas 
tudo isso é fruto de um trabalho persistente e consciente, porque eu sempre valorizei, muito, a 
música; sem a música o mundo não existe. Fazia-se tudo, sempre, com colaboração, nada se faz 
sozinho. Eu tenho uma idéia, mas ela flutua e só se concretiza na ação, que só pode ser feita 
a participação de várias pessoas: um melhora, outro modifica e assim se chega a uma conclusão.

com

* Professora e ex- diretora do Departamento de Assuntos Culturais da SEC
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manifestação cultural; Intercâmbio cultural inter-estadual, nacional e internacional, 
lar com as Republicas vizinhas; Apoio e incentivo a formação e aperfeiçoamento de professores 
para as atividades culturais.

modo, o tombamento do prédio dos Correios e outros da área central, a fim de que nãoem particu- mesmo
fossem demolidos e substituídos por edifícios modernos, como, aliás, já fora feito na própria

construção do Banrisul e da Caixa Econômica Federal.
O prédio da Receita Federal, que também exigia ser preservado pela beleza de sua arquitetura, 

futura sede definitiva do Museu de Artes. Como o Ministério da Fazenda

Praça da Alfândega, com a
Na execução do projeto, voltado especificamente para o problema dos museus, ao mesmo 

tempo em que o DAC promovia uma série de medidas de execução imediata, dentre 
lembro a reforma do prédio e reorganização administrativa do Museu Julio de Castilhos; obras no 
prédio da Biblioteca Estadual; trabalhos de recuperação e conservação da documentação do Ar
quivo Histórico e sua reinstalação em sede provisória; o fechamento provisório e a contratação de 
uma consultoria para a elaboração de uma proposta de restauração do Theatro São Pedro e, 
principalmente, com o objetivo imediato de preservação de seu acervo, a transferência do Museu 
de Arte das precárias instalações que ocupava em dependências do Theatro São Pedro, para insta
lações ainda provisórias, mas em bem melhores condições para a preservação de 
um andar alugado em edifício situado, ao que me lembro, na Avenida Senador Salgado Filho. O 
Conselho Estadual de Cultural estudava, com uma visão de futuro, e para ser implantada em 
várias etapas, e em períodos governamentais sucessivos, uma ambiciosa proposta de redistribuição 
e localização dos centros culturais e museus na

as quais foi previsto para ser a
construindo a nova sede para a Receita Federal, na Praia de Belas, as chances de alcançares tava

mos esse intento eram maiores.
Como reservas para iniciativas de complementações futuras 

pensado em preservar-se, pelo tombamento (o que não 
prédios próximos, ocupados pela Delegacia Fiscal e pela Secretaria Estadual da Fazenda.

Entre as dificuldades enfrentadas na concretização da transferência definitiva do MARGS 
para a sede da Praça da Alfândega, o maior problema foi conseguir a cessão do prédio antigo da 
Receita Federal ao Rio Grande do Sul, sem que o Estado tivesse que comprá-lo ou, de alguma 
forma, permutá-lo por outro imóvel. Isso foi obtido através de um trabalho prolongado e pacien
te de persuasão, desenvolvido durante mais de dois anos, junto às autoridades federais. Procurou- 
se buscar, pela linha oficial, o apoio do Conselho Federal de Cultura à Resolução do nosso Con
selho Estadual que propunha a idéia dos dois centros culturais acima referidos, mostrando o 
quanto já se vinha fazendo nesse sentido e o significado da obtenção do prédio da Receita Fede
ral, em vias de desocupação, para vir a ser a futura sede do MARGS.

Paralelamente, houve o engajamento pessoal do governador Euclides Ifiches junto ao Presi
dente Médici. Ficou acertado que, em todo despacho que o Governador viesse a ter com o Presiden- 

partir de então, o assunto do prédio para o MARGS entraria em pauta. Do mesmo modo, e

Centro Cultural, foinesse
recordo se chegou a se concretizar), osme

seu acervo, em

cidade de Porto Alegre. Essa proposta, depois de 
bastante discutida, foi transformada em Resolução que, devidamente homologada, passou a nortear 
as ações da SEC com relação a essa matéria.

Em linhas gerais, recordo-me que essa Resolução estabelecia a seguinte orientação: um Cen
tro Cultural da Praça da Matriz, compreendendo, no Solar dos Câmaras, o Museu do Império no 
Rio Grande do Sul. Entretanto, seus proprietários, por problemas financeiros, desejavam a venda 
imediata do prédio e, embora o preço pedido fosse bastante razoável, não conseguimos priorizar, 
naquele momento, os recursos necessários para sua aquisição. Felizmente, a Assembléia Legislativa, 

adquiri-lo, garantiu a preservação desse belo prédio, mesmo que para outro destino.
O Museu Julio de Castilhos seria

te a
ainda com mais freqüência e persistência, coube a mim atuar diretamente junto ao Ministro da 
Fazenda, o Ministro Delfim Neto, já que com o mesmo eu mantinha um bom relacionamento 
funcional, desde o tempo em que fui Secretario-Geral do MEC, alem das relações de amizade e 

confiança que durante esse período havia construído 
Fazenda, Dr. José Flávio Pécora, que foi importantíssimo no apoio de nossa reivindicação.

Já no apagar das luzes do Governo Médici, ao final de 1973, eu estava no Gabinete do Dr. 
Pécora, em Brasília, quando adentrou ao mesmo o Ministro Delfim Neto, o qual, ao responder a 
nossa saudação, em tom de brincadeira disse: Não me diga que o Mauro está aqui de novo 
aquela história do prédio da Receita Federal, ao que respondí que sim, era isso que estava fazendo 
lá, e complementei com a afirmação de que essa cessão seria, talvez, a grande oportunidade dele, 

Ministro da área econômica, e oriundo de São Paulo, passar a ter seu nome vinculado

ao
ia todo reformulado, de modo que viesse a abrigar, 

instalações, um Museu da República no Rio Grande do Sul. No prédio atual da Biblioteca Esta
dual, com belíssimas pinturas nos tetos e escondidas atrás das estantes de livros, seria instalada 
uma espécie de Casa de Cultura, com salões de palestras ou conferências, recitais de música de 
câmara, etc. O Theatro São Pedro seria totalmente preservado (contrariando 
propunha sua demolição, substituindo-o por uma construção maior e que melhor observasse as 
exigências dos modernos teatros), sendo totalmente restaurado, o mais possível respeitando sua 
configuração original, e não apenas reformado

em suas
Secretário-Geral no Ministério dacom seu

uma corrente que
com

como em sucessivas vezes já ocorrera. Completa- 
ainda, essa idéia de Centro Cultural da Praça da Matriz, como pontos de atração e visitação,

e as instalações da Assembléia Legislativa do Estado, 
dos melhores auditórios existentes na Capital naquele momento. Um 

Centro Cultural na Praça da Alfândega, compreendendo o prédio antigo dos Correios que, mantida 
sua arquitetura externa, deveria ser totalmente modernizado

vam,
como um

a Catedral Metropolitana, o Palácio Piratini para sempre, através do MARGS, à história cultural do Rio Grande do Sul. Ao que ele retrucou, 
de blague: Não dá para aguentar mais o choro do Governador Triches e do Mauro 

Pécora, veja o que se pode fazer oficialmente a esse respeito. E assim, por essa decisão 
do Ministro Delfim Neto, e graças à boa vontade e diligência do Secretário Pécora, pelo Decreto 
n° 73.789, de 11 de março de 1974, assinado pelo Presidente Médici e pelo Ministro Delfim 
Neto, aprovando proposição do Ministro, o prédio, onde até então funcionava a Receita Federal, 
em vias de transferência para sua nova sede, foi cedido ao Estado do Rio Grande do Sul, para nele 
ser instalado, em definitivo, seu Museu de Arte. Essa figura da cessão, em vez da doação como se 
desejava, foi a maneira mais simples e mais rápida encontrada legalmente, naquele

prédio da Receita Federal, retardou a liberação 
do prédio antigo, impedindo que, ainda durante o período do Governo Iriches, se desse essa

, em 11 de outubro de

esta, inclusive, com um
sempre em tom 
nesse assunto...

no seu interior, de modo a poder 
abrigar a Biblioteca Estadual que seria transferida de sua sede, ainda hoje na Rua Riachuelo, 
próxima à Praça da Matriz.

Na ocasião, os Correios estavam construindo um novo e moderno prédio para onde deve
ríam se transferir. Foram feitas todas as gestões possíveis para se obter por doação, ou mesmo por 
permuta, por algum outro imóvel do Estado, sem se ter conseguido chegar a um acordo. No 
belíssimo prédio onde funcionava a sede do Banco Sulbrasileiro (atual Santander Cultural), seria 
criado o Museu Histórico do Rio Grande do Sul. Como eu tinha certeza de não

momento.
O atraso das obras, para o término do novo

conseguir, em
minha gestão, os recursos para sua aquisição, o que se fez foi providenciar seu tombamento e, do transferência, o que só veio a ocorrer no período governamental seguinte
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1978, quando
Cultura o Professor Plácido Steffen e Diretor do Departamento de Assuntos Culturais da SEC o 
Professor Paulo Amorim.

Mesmo não tendo sido oficialmente convidado (como também não o foram as diferentes 
autoridades e servidores que tanto se haviam engajado para essa concretização), tive a oportuni
dade de, como simples cidadão, estar presente e compartilhar do entusiasmo reinante nos meios 
culturais do Rio Grande com a concretização desse sonho; uma sede definitiva para o MARGS, 
principalmente, uma sede com as características arquitetônicas e a disponibilidade de espaço 
daquela que estava sendo inaugurada.

Havia me comprometido com o então Ministro Delfim Neto que faria constar 
placa, na entrada do prédio, a importância da participação do Governo Federal nesse desiderato, 
além de nela deixar gravado um 
que esse objetivo fosse alcançado. Infelizmente, pelas razões acima expostas, não foi possível 
concretizar essa intenção.

Acredito, porém, que ao se fazer constar esse relato nas publicações comemorativas dos 50 
ANOS do MARGS, de certa forma estaremos deixando registrado o reconhecimento e os agrade
cimentos dos gaúchos a todos os que trabalharam para a realização desse sonho.

Porto Alegre exigia essa instalação definitiva. Era um anseio de toda a classe cultural do 
Estado que não poderia nem deveria mais ser postergado. Desde sua inauguração, o MARGS se 
tornava um sucesso e motivo de orgulho e satisfação para os gaúchos.

Muitas foram as exposições e eventos que mereceriam ser citados. Não só pelo valor de sua 
obra artística, mas até pelas ligações pessoais que
as várias exposições de Iberê Camargo, realizadas em épocas diferentes, entre 
retrospectiva em homenagem aos 70 anos 
do Acervo, que apresentou os artistas históricos no acervo do Museu, em 1992; e, ultimamente, as 
Bienais do Mercosul das quais o MARGS participou.

Não poderíam deixar também de ser lembrados, entre os equipamentos culturais existen
tes nas décadas de 60 e 70, o Arquivo Histórico, a OSPA, o Atelier Livre da Prefeitura, o CTG 35, 
o teatro do IPE, o Instituto Goethe, a galeria de arte de Tina Presser e o Centro Alternativo de 
Cultura denominado Espaço NO, liderado por Vera Chaves Barcelos, e integrado por Karin 
Lambrecht, Heloísa Schneiders, Regina Coeli, Simone Michelin, Ana Torrano e Renato Heuser, 
entre outros.

Como simples cidadão e com observações colhidas em conversas informais no círculo de 
minhas relações, não tenho dúvidas em afirmar que o MARGS tem obtido grande visibilidade e 
conquistado espaço no imaginário da cidade.

Um fato marcante de minha vivência com o MARGS, embora seja um registro de ordem 
pessoal e de sentido muito particular, foi a mostra individual, denominada Espaço Cósmico e/ou de 
Mim ao Universo de autoria da artista plástica Regina Coeli, minha filha, falecida em 1993. 
Aconteceu no espaço de investigação do MARGS, em 1985, ao tempo em que sua Diretora era a 
Sra. Evelyn Berg Ioschpe.

Governador do Estado o Deputado Sinval Guazzelli, Secretário de Educação eera

e,

em uma

agradecimento às principais autoridades que contribuíram para

ele tive oportunidade de manter, destacariacom
as quais a mostra 

de Iberê Camargo, em 1984; a exposição Núcleo Básico

A primeira vez em que ouvi falar a respeito do Museu foi em um encontro no Instituto de 
Artes. A referência de museu, na época, era o Júlio de Castilhos, que todos conheciam. Na área de 
Artes Plásticas, a referência era o Instituto de Artes Plásticas, onde havia exposições de artistas 
conhecidos, do próprio Ado Malagoli - além de algumas galerias particulares, como a Casa das 
Molduras. Lembro da sede temporária no Theatro São Pedro, onde até o Instituto de Artes fez
uma exposição.

Eu sempre achei que o Museu de Arte era muito importante. Tanto que trabalhei muito, 
conversando com pessoas, para que se conseguisse esse prédio, antiga sede da Delegacia Fiscal. 
Nós tínhamos um amigo que era delegado, o Dr. Cileno Montenegro Barbosa. Ele me telefonava 
para contar em que estágio estava a mudança e a conseqüente liberação do prédio.

Certa vez, fui ao Instituto de Artes e trouxe, para fazer a primeira visita à Delegacia
esculturas e os azulejos; achouFiscal, Locatelli e Malagoli. Locatelli ficou maravilhado com as

que era um prédio para a arte, e, ao mesmo tempo, achou um crime um lugar tão bonito ser 
destinado ao pagamento de funcionários federais e recolhimento de impostos; um lugar cheio 
de escaninhos, com um balcão de madeira, de compensado, pintado de verde. Realmente des
fazia a beleza do ambiente.

Até o MARGS mudar-se para a sede definitiva passaram-se anos. Eu mesma falei com dois 
governadores. Havia um problema para a doação do prédio. No fim conseguiu-se uma cedência. 
Era muito frustrante, quando parecia que tudo estava certo, parava de novo.* Ex-Secretário de Educação e Cultura do Estado entre 1971 e 1975
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Na sede da Salgado Filho, foram feitas muitas exposições do interior e trocas com a Argen
tina. O lugar sempre muito ativo, apesar de pequeno. Alice Soares e eu dávamos aulas de arte para 
crianças - acho que até tenho alguma coisa deles ainda guardada. Era uma coisa muito boa. 
Outra atividade muito boa foi o Museu vai à Indústria, criada por Luiz Inácio. Os diretores das 
fábricas davam liberdade para que seus operários visitassem a exposição programada. Como eles 
gostavam, como eles perguntavam!

Outro fato marcante da minha vivência no Museu foi minha exposição, muito visitada, 
tive uma crítica muito boa de Aldo Obino. Ele chegou a dizer que tinha sido a melhor do

Sempre fui convidada para ir ao Museu, desde o início. Fui convidada também para assu
mir alguns cargos, mas nunca quis. Procurei sempre participar e estar atenta às necessidades do 
MARGS, mas sempre de forma voluntária; houve época em que quase morava lá dentro.

shoppings, dei a sugestão de o Museu colocar lá painéis 
publicitários, pois ao shopping todo mundo vai. Uma coisa muito importante que também estão 
fazendo agora é o intercâmbio: vêm coisas do Rio de Janeiro, de outros lugares, vão daqui. Mas é 
necessário divulgar o Museu. Um número grande de pessoas o conhece, porém a divulgação 
ainda pode ser estendida a outros públicos.

sâiiiii
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A mudançaQuando começaram a criar os ;Ç. .

m
Cláudia Walter Zanenga*I:

A mudança do MARGS, da Salgado Filho para a atual e definitiva sede, envolveu todos os 
funcionários. Não havia transportadoras especializadas em obras de arte, então, o pessoal do 
acervo teve extremo cuidado com a embalagem dos quadros. Eu, a bibliotecária, embalei e iden- 
tifiquei as caixas com os poucos livros que tínhamos. O melhor do acervo da Biblioteca eram os 
catálogos das exposições realizadas no Museu e das realizadas por artistas nossos fora daqui. Ha
via, ainda, alguns catálogos brasileiros e estrangeiros. Realmente, não tínhamos o acervo docu
mental que hoje pode ser encontrado no Núcleo de Documentação e Pesquisa.

Não lembro exatamente do dia da mudança, mas não esqueço do caminhão aberto, envia
do pela Secretaria de Educação e Cultura, e dos colegas homens, exercitando os músculos com o 
trabalho braçal. Todos estavam, principalmente, atentos às obras de arte para que não fossem 
danificadas.

SímÈV

i

&r
A acomodação no novo prédio foi feita aos poucos, pois era enorme perto do espaço que 

ocupávamos antes. Na Salgado Filho, a Biblioteca estava no quinto andar, em um pequeno espa
ço compartilhado com Eduardo Vieira da Cunha, nosso estagiário e fotógrafo extra-oficial, que 
trabalhava na mesa ao lado.

Não tínhamos telefone nem interfone entre as salas. Havia apenas um telefone, na sala da 
direção, que ficava no segundo andar, e uma extensão em outra sala próxima. Se houvesse uma 
chamada telefônica para um setor qualquer, ou para um funcionário, em horário que não fosse de 
intervalo, o recado era anotado e quando viéssemos assinar o ponto, na saída, recebíamos o aviso. 
Só éramos chamados em caso de urgência.

Na nova sede a Biblioteca foi para uma pequena sala no térreo, pois já havia lá armários 
embutidos que fizeram o papel de estantes.

Eu tinha muito receio com a segurança, pois no início não tínhamos ninguém na portaria 
e qualquer um poderia entrar sem ser percebido. Para nossa satisfação, o Museu, hoje, tem um 
sistema de segurança atualizado e oferece um conforto ambiental com o qual nem podíamos 
sonhar naquela época.

w
i;

\i

* Artista plástica
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ANOS 80

A Arte em primeiro lugar
SJader Siqueira

Tempos heróicos
Roberto Valfredo Bicca Pimentel
Uma ligação profissional e afetiva
Eduardo Vieira da Cunha
Os alicerces de uma documentação
em Artes Plásticas
Circe Saldanha
Acervo Claude Morrain
Rosana Gauer
Um museu com mais autonomia
Evelyn Berg Ioehpe
Longa vida ao museu de arte
Míriam Avruch

ANOS 90

Um velho cruzar de caminhos
José Luiz do Amaral
Um projeto museológico inspirado

Os últimos tempos no foyer Albano Volkmer
Armando Almeida Alguns anos de trabalho e treze de voluntariado
Nossa casa, o MARGS Evanice Pauletti
Plínio Bernhardt e Ivone Bernhardt Um lugar privilegiado
Respirando arte e cultura Joana Elizabeth Santos Mondadori
Teniza Spinelli MARGS, espaço de transformações
Minhas vivências no MARGS BeatrizFichtner Marodin

A restauração
Leda Piccoli Kruse
O trabalho educativo no MARGS Cida GolinmSusana Rangel Vieira da Cunha Novos tempos, sede nova

Pauló C. Brasil do Amaral m



Stockinger, diretor do MARGS. À sua direita, 
Maria de Lourdes Sanches. À esquerda, 

Carlos Jorge Appel e Waldeni Elias

Stockinger, ao lado de 
Regina Silveira, na 

exposição Gravura em 
Metal, em 1963

Acima, o diretor Stockinger conversa com o professor 
Carlos Jorge Appel, em 1963
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Stockinger na exposição Pintura 
Contemporânea do México. À direita, 
Zilah Totta, Secretária de Educação e 

Cultura, em 1963

■ftr-í
•M- ■

i ■

O início de um projeto

Exposição Pintura Contemporânea 
do Paraná. Ao centro, Paulo 

Amorim. À direita, o jornalista e 
escritor Walter Galvani

Recordo-me de que Ado Malagoli era diretor da Divisão de Cultura de Porto Alegre, quan
do teve a iniciativa de criação do MARGS e, uma vez criado, assumiu sua coordenação, deixando 
a cargo de dona Maria Moritz a direção da Divisão de Cultura.

A criação do Museu foi uma iniciativa da administração pública. Não tenho conhecimento 
de que tenha surgido por exigência da classe artística e, muito menos, por iniciativa da comuni
dade. Houve, sim, após a criação, manifestações de apreço e contrariedade relacionadas à estrutu
ra e organização da instituição. Embora não me recorde de discussões públicas sobre o assunto, a 
indicação do meu nome, sugerido por Malagoli para substituí-lo, teve a aprovação da classe 
artística.

-

O circuito artístico, na época, girava em torno de alunos e professores do Instituto de Belas 
Artes, grupos de jovens artistas como o Bode Preto (Léo Dexheimer, Joaquim Fonseca, Waldeny 
Elias, Francisco Ferreira, Cláudio Carriconde), remanescentes dos Clubes de Gravura de Porto 
Alegre e de Bagé (Vasco Prado, Carlos Petrucci, Gastão Hoffsteter, etc.), além de artistas 
como Chico Stockinger e críticos de arte como Carlos Scarinci. Os espaços culturais eram 
poucos: Casa das Molduras, que cedia um pequeno espaço para exposições, auditório do Cor
reio do Povo, Associação Francisco Lisboa - associação de artistas plásticos que organizava os 
salões de artes plásticas de Porto Alegre.

Era o início de um projeto. Apenas uma sala de exposição e um pequeno depósito na 
parte superior do Theatro São Pedro. O Museu se confundia com uma grande galeria, nada
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mais, com o agravante de que, sendo vinculado à administração pública, sofria, assim como as 
instituições atuais, de falta de verbas. Há quarenta anos, diante de tantas limitações estruturais, 
havia apenas o sonho e a pretensão de adquirir um acervo representativo, que pudesse ser acres
cido e preservado, assim como de criar mais um espaço cultural na cidade. Não havia no 
Museu uma equipe técnica; montavamos as exposições eu, um servente e Christina Balbão — 
artista plástica e funcionária. Recordo-me, desse período, de uma exposição de artistas brasi
leiros, com obras retiradas do próprio acervo, de uma exposição individual minha e outra de 
Iberê Camargo.

No início de 1962, me transferi para Brasília, a convite de Darcy Ribeiro, por ocasião da 
criação da Universidade de Brasília, onde comecei a lecionar, perdendo contato com o desenvol
vimento do Museu.

Não saberia mencionar que fatos foram relevantes para o reconhecimento do MARGS, 
porém, em algumas ocasiões de visita a Porto Alegre, me entristeceu o fato de encontrar o Museu 
em estado de abandono, demonstrando o descaso governamental para com os bens culturais. 
Atualmente, entretanto, tenho satisfação de acompanhar o surgimento de uma política cultural 
capaz de retomar o sonho e a pretensão de quarenta anos atrás, agora concretizados na prática 
da nova Museologia, envolvendo artistas, intelectuais, estudantes e a comunidade, por meio da 
Associação de Amigos do Museu, publicações, bibliotecas, exposições temporárias, atividades 
educativas, restauro de obras, etc. Dessa forma o Museu vem ganhando maior visibilidade e 
conquistando espaço no imaginário da cidade.

Vim para Porto Alegre em 1954, como jornalista. A primeira exposição de que me recordo 
foi a do escultor uruguaio, Belloni, muito boa! O fundador do Museu, Prof. Ado Malagoli, graças 
às suas qualidades e conhecimentos, conseguiu, do nada, criar um museu muito importante para
a cultura do Rio Grande.

O Museu, no início, recebia as melhores exposições possíveis da época. Não tenho conhe
cimento de grupos de excluídos. Na década de 50, para atualizar-me, procurava assinar revistas
estrangeiras e comprar livros.

Fui diretor do MARGS duas vezes. Entre 1963 e 1964, e, depois, em 1967.
As minhas lembranças da inauguração do MARGS na sede definitiva são as melhores pos

síveis. O Museu ganhou espaço e visibilidade com a mudança. Este ano, encerra com brilhantismo
as comemorações de seus 50 proveitosos anos. Parabéns, Margs!

:

’ Anisu phíst •diretor do MARGSICO c tfX* Artista plástico e ex-diretor do MARGS
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Programa TVE - Espaço MARGS - 
Da esquerda para a direita: Tatata 

Pimentel, Teniza Spinelli, o diretor do 
Museu, Jader Siqueira, e o presidente 

da TVE, José Antônio Daudt

ANOS 70

O Secretário de Educação e Cultura, professor 
Mauro Costa Rodrigues, ao lado de Dom 

Vicente Scberer, visita o Io Salão 
Internacional de Arte Infanto-Juvenil

apintura
ontemde

SEC
u autubro 3 aavanbra 1|;SDAC

MARGS av. Salgado Filho
l atiu

Cartaz de divulgação
feito em serigrafia por 

Circe Saldanha

Teniza Spinelli, 
em companhia de 

Malagoli, 
entrevista Volpi
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Lembro-me de ter pedido que fossem limpas as obras guardadas, tal a preocupação de que 

se perdessem ou, simplesmente, fossem roubadas, desaparecessem, como efetivamente aconteceu 
com muitas, simplesmente porque não havia qualquer controle sobre nada. Era totalmente 
dor. Os catálogos das exposições, por exemplo, eram simples folhas-ofício, dobradas ao meio, que 
a generosidade de Bertaso fazia com que a Editora Globo imprimisse e editasse, algo em torno de 

500 exemplares de cada vez.
O tempo e direções mais técnicas, sobretudo a partir do momento 

assumiu o governo do Estado, começaram a mudar as coisas. O Theatro fechou para obras, e o 
Museu reinstalou-se em outro lugar — a Av. Salgado Filho. O grande salto, contudo, se deu 
gestão do governador Pedro Simon, quando o Secretário Estadual de Cultura, Carlos Jorge Appel, 
nomeou para a direção das instituições culturais do Estado não professores, mas técnicos e convi
dados preparados para aquelas funções; começou-se então a constituir políticas de exposição, 
políticas de revisão de acervo, etc. Não me lembro, contudo, de que tenha havido alguma expo
sição em especial. A memória que tenho é de que as coisas foram se constituindo e reforçando 
longo do tempo, pela continuidade.

Sem dúvida nenhuma, a inauguração da sede na Praça, integrando-o ecológica e cultural
mente, deu visibilidade ao Museu. Mas se não houvesse uma boa política de exposições, se não 
houvesse infra-estrutura e continuidade, nada teria resultado da sua simples relocalização.

%
ama-

que Jair Soaresem

na
•' m

ao

Do amadorismo à profissionalização

Antonio Hohlfeldt

A primeira sede do Museu era precaríssima. Na verdade, na época em que assumi sua 
direção, ele se somava ao Theatro São Pedro. Era um depósito, mais que qualquer outra coisa. 
Linha algum acervo, mal guardado e mal conservado. O medo de que o prédio incendiasse 
preocupação de todos os dias, durante o curto período em que administrei a instituição, muito 
mais porque estava no teatro do que por ela mesma, diga-se de passagem. Com todo o cupim que 
tinha, o madeirame velho, a fiação era um risco constante e a gente morria de medo que, durante 
a noite, acontecesse um curto-circuito e se queimasse tudo.

era a

Em 1971, a convite da Professora Antonietta Barone, então diretora do DAC/SEC (De
partamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura do Estado)
Theatro e o Museu. Tratei de valorizar

, assumi o
o acervo, criando algumas exposições temáticas. Depois, 

recebi algumas exposições vindas de fora, como uma, de que me lembro, sobre arquitetura polo- 
- coisa que, estrito senso, hoje sei que não caberia ao Museu - e, enfim, tive a sorte grande 

de poder receber a exposição de 1972 sobre o Sesquicentenário da Independência. Com isso, 
fizemos um

nesa

projeto que conseguiu renovar os tapetes da escadaria do atual foyer, que levava ao 
Museu. Ganhamos vitrinas envidraçadas e mesas-vitrinas, recuperamos banheiros e ficamos ain
da com uma infra-estrutura de painéis de madeira, pintados de preto, que, ainda há 
reencontrei em alguma exposição e me disseram serem oriundos do MARGS.

um ano,

No início, não havia qualquer política de exposições, fazia-se o que era possível e dava na 
telha de quem respondia pelo Museu que, de fato, era museu só no nome.

* Professor universitário, jornalista e crítico literário
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havia quase e, até hoje, são muito poucos. Mas tínhamos o professor Aldo Obino, pessoa admi
rável, sempre andava com um 
va muito - até hoje ele carrega essa inquietação. Lembro, também, do professor Herbert Caro, do 
consulado alemão, de Scarinci, de Armindo Trevisan, de Ostermann e de alguns artistas que se 
manifestavam através de jornal, comentando exposições e eventos.

O MARGS já tinha tido diretores de alto gabarito como o professor Malagoli, Scarinci, 
Xico Stockinger. Scarinci fez um trabalho muito bom, devido ao seu conhecimento como crítico 

o acesso que tinha aos diretores de outros museus de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, para 
mim, dar continuidade a esses trabalhos foi difícil. Fiz o máximo possível dentro das condições 
recebidas.

caderninho debaixo do braço e anotava tudo o que via e pergunta-

A

Os últimos tempos no foyer
\e

Armando Almeida* Percebi que havia muitas exposições que vinham do exterior para nós, por meio de inter
câmbios culturais, e que as nossas dificilmente saíam daqui. Recebemos exposições muito impor
tantes, em parceria com os consulados americano, inglês e francês, mas não conseguimos mostrar 
nosso trabalho para outros públicos, assim, o intercâmbio não se completou.

Através do Cultural Alemão, hoje Instituto Goethe, aconteceu uma exposição inesquecível 
sobre Kafka. Era composta por cartazes enormes, acompanhados de grandes estruturas. Enquan
to imaginávamos a solução para essa montagem, chegaram os operários especializados, e, 
uma caixa de ferramentas minúscula, montaram rapidamente os painéis. Que eficiência!

1972, começaram as tratativas para a transferência do 
Museu. Mesmo exonerado da função pública, continuei a fazer parte da equipe de transferência. 
Então, já se imaginava um centro cultural em Porto Alegre, na Praça da Alfândega. Chegou-se a ^ 
pensar naquela grande casa, na esquina da Praça da Matriz, onde hoje é o Memorial do Ministé
rio Público. Havia uma idéia, da qual eu era partidário, no sentido da construção de um Museu 
de Arte Moderna, num prédio novo, especialmente projetado, mas isso não aconteceu.

Naquele período, o saudoso artista Plínio Bernhardt passou a trabalhar no Museu e parti
cipou da procura da sede nova. Quero deixar minha homenagem ao querido amigo Plínio, que 
nos ajudou bastante, foi um excelente diretor e continuou até os últimos dias trabalhando pela 

Arte no Museu.

li

E gratificante, depois de tantos anos, poder, talvez, acrescentar alguma coisa à reconstituição 
da história do MARGS. Para mim, ser diretor do Museu foi difícil. Eu era muito jovem, já um 
profissional da Arte, mas não tinha vocação especial para dirigir 
como era, e continua sendo, o MARGS. Eu era funcionário da Secretaria de Educação e Cultura, 
à qual o Museu estava subordinado, através do seu 
do, na época, pela professora Antonietta Barone.

Antônio Hohlfeldt era o diretor, mas 
fiquei em seu
ele havia proposto. Depois, naturalmente, acrescentei novas exposições, após trocar idéias 
professor Malagoli.

No Museu, naquele tempo, constituíamos uma espécie de baluarte: éramos muito poucos 
e as dificuldades, imensas. Devo mencionar nomes que foram, nesse período, de grande impor
tância para a instituição. Começo pela professora Christina Balbão, que deu dimensão especial 
ao trabalho desenvolvido. Havia mais quatro ou cinco funcionários, pessoas da época do profes-

termos de trabalho, de aptidão, de discernimento. Entre 
essas cito Maria Aparecida, Aparício, o irmão dele, Manoel Pedro da Rosa, Aristides, Maria da 
Roza e a filha, Célia. Posteriormente, vieram outros e entre elesTeniza Spinelli, jornalista, que fez 
um trabalho belíssimo de divulgação, Dr. Paulo Xavier, muito culto, inteligente, um verdadeiro 
mestre, e Flávio Rocha, que veio a ser diretor e também participou da transferência para a sede da 
Salgado Filho. Figura imprescindível era Cunha, o eletricista, tanto para o MARGS como para o 
próprio Theatro São Pedro.

Naquela época, em Porto Alegre, havia poucas galerias, muito atuantes, e alguns salões 
ou dois, mas mesmo assim era um lugar efervescente em termos de artes plásticas. Críticos não

com

Nessa ocasião, aproximadamente emórgão de tanta expressãoum

Departamento de Assuntos Culturais, dirigi-

foi transferido para outro órgão da Cultura, e eu 
lugar. Então procurei dar continuidade ao trabalho dele, cumprindo a agenda que

com o

;
Como responsável pelo Museu e artista gravador nunca procurei privilegiar uma só área, 

procurei contemplar todas as técnicas: pintura, escultura e desenho. Fiz algumas exposições indi
viduais, como a de Waldeni Elias e a do gravador de Santa Maria, Nelson Ellwanger, e a de Paulo 
Houayek, por indicação de Scarinci. Deu-nos um
- o Guma. Tinha esculturas muito grandes e dei-me conta de que elas não entrariam pelo 
habitual do Museu no Theatro São Pedro. O que fizemos? Fomos ao quartel e conseguimos 
caminhão fortíssimo e 12 a 15 soldados para o transporte da obra de Guma.

Expusemos Alice Soares e Yeddo Titze, que tinha chegado recentemente da França, onde
era o único que trabalhava

sor Malagoli, pessoas fantásticas em
trabalho gigantesco a mostra de Gumercindo

acesso
um

fizera um curso de tapeçaria. Naquela época, Genaro de Carvalho 
nessa área. Entre outras mostras importantes, cito o intercâmbio com a Aliança Francesa, que 
trouxe litografias de Salvador Dali, Lurçat e Picasso, entre outros, e a retrospectiva de Gastão 
Hoffsteter. Chegamos a fazer uma exposição de Avatar Moraes, de objetos. Era um tipo de arte 
estranha à nossa cultura, mas ele era um artista muito inquieto e, de certa forma, um pioneiro.

Exposições itinerantes sempre foram realizadas pelo MARGS. Sob minha responsabilidade, 
fizemos quatro, uma em Caxias do Sul, outra em Rio Grande, em Ijuí e em Pelotas. Desta última, 
acompanhei a montagem e a desmontagem. Aliás, em uma 
técnico com uma das obras, um pequeno dano. A obra, é certo, foi restaurada. Isso serviu de expe-

, um

i

dessas ocasiões houve um problema
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riência para nós, e para outros que nos sucederam, em relação ao cuidado que se deve ter.
Realizamos, com excelente repercussão, a Exposição Internacional de Arte Infantil, vinda 

da Inglaterra. Nesse tempo, Augusto Rodrigues havia implantado no Brasil as Escolinhas de Arte 
Infantil. Aliás, Alice Soares foi a primeira Diretora da Escolinha de Artes Infantil de Porto Alegre, 
que funcionava no quarto andar do Instituto de Artes, onde eu orientei xilogravura para crianças. 
É uma técnica difícil, exige muito cuidado. Porto Alegre foi uma espécie de berço da gravura. O 
Atelier Livre já existia, e ótimos gravadores são provenientes de lá.

Naquela época, nos eventos em que havia premiações, os critérios de avaliação eram muito 
rigorosos. Os júris eram compostos por profissionais, professores, e, principalmente, artistas atuan
tes, que conheciam a fundo a Arte.

Quando não tínhamos funcionários disponíveis para atender aos visitantes do Museu, nos 
sábados e domingos, eu mesmo ia até lá. Após o período como diretor, decidi me afastar do 
serviço público e investir na minha carreira de artista plástico. Não era possível desenvolver um 
trabalho de envergadura no Museu de Arte e cuidar da minha profissão ao mesmo tempo. Foi 
uma decisão que se mostrou muito acertada com o correr do tempo. Posteriormente, na gestão de 
Evelyn Ioschpe, implantei, com meu equipamento pessoal, um atelier de gravura num dos torreões 
e ministrei aulas de gravura em metal. O curso continuou na época de Miriam Avruch, com 
outro professor. Nesse período, realizei no MARGS a retrospectiva Reflexões intempestivas. Parti
cipei, também, do projeto de resgate da história da gravura no Rio Grande do Sul, na gestão de 
Romanita Disconzi, com uma exposição individual nas Salas Negras.

O MARGS ficou muito bem na sede definitiva. Atualmente, está com bons equipamentos, 
cursos e excelentes exposições. Eu e todos os artistas ficamos felizes ao constatar que o Museu, 
apesar das dificuldades, tem os seus núcleos de apoio, o seu laboratório de restauro, sua docu
mentação, os cursos, enfim, tudo o que um museu deve ter. É pequeno em tamanho, não pode
mos compará-lo com museus seculares, porém tem todas as condições para continuar desenvol
vendo um ótimo trabalho, com abertura em relação às artes e, assim, cumprir sua missão de 
museu atual, moderno e dinâmico.

“Artista plástico e ex-diretor do MARGS
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PLÍNIO MUSEU
Sua ligação com o MARGS vem desde 73, quando lecionava desenho

seguinte por Dona Antonietta Barone, então Diretora
num curso interno

da instituição. Indicado para Diretor no ano 
da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação, permaneceu no cargo por apenas um ano, 
quando compromissos particulares o levaram a passá-lo a Luiz Inácio Medeiros.

Segundo Plínio, quando assumiu a direção, o Museu funcionava em precárias condições 
antigo prédio do Clube Cotillon, na Av. Salgado Filho, num espaço em que apenas 15 obras 

de seu acervo podiam ser mostradas de cada vez. (Caso fosse usado todo o prédio, poder-se-ia
no

expor uma média de 30 quadros).
A história da fundação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul mostra como ela se deu

em sua importância do que por vontade do 
poder oficial. Para Plínio a existência do Museu se deve muito ao pintor professor Ado Malagoli,

um Decreto criando o MARGS em

muito mais por insistência daqueles que acreditaram

que conseguiu a aprovação pela Assembléia Legislativa de 
1955. Ainda sem prédio próprio, existindo “só no papel”, neste mesmo ano foi realizada uma 

exposição do pequeno acervo, conseguido através de doações, na 
Molduras.

hoje não mais existente Casa das

Seu primeiro prédio, ainda provisório, também se deve a Malagoli que, dois anos depois, 
1957, conseguiu que fosse restaurado o foyer do Teatro São Pedro para receber as obras.

No pouco tempo em que ocupou o cargo, cita como coisas importantes realizadas a divul- 
valores do Estado através de exposições, como Ana Alegria e Magliani. Além

Joel Amaral. Também a

em

gação de novos
disso, cita a aquisição de obras que considera importantes, 
retrospectiva de Faria Viana, que viria a falecer no ano seguinte, em 75, e a de João Fahrion, 
mostrando a obra de nosso maior retratista.

Sobre a situação atual do MARGS, que depois dele e de Luiz Inácio foi dirigido ainda por 
Jader de Siqueira, Roberto Pimentel e Evelyn Ioschpe (no cargo), Plínio argumenta que a parte 
didática de atividades do Museu está muito boa, mas que sente a urgência de se ter um laborató-

da conservação das obras (algumas em estado

Nossa casa, o MARGS como um

O recente falecimento de Plínio Bernhardt fez com que procurássemos, 
entre as publicações do MARGS, algo que pudesse retratar a opinião de Plínio 
sobre sua gestão no MARGS. Felizmente conseguimos e aqui está a transcrição 
parcial de seu depoimento, publicado no Boletim Informativo do MARGS, 
abril/maio/junho, n° 28, complementado pelo depoimento de sua esposa Ivone 
Bernhardt

.

rio permanente de restauração para cuidar tanto 
bastante precário) como do prédio, que para ele está na hora de sofrer uma reforma .

‘Proprietário da Galeria Gestual

Plínio Bernhardt: 40 Anos de Arte Depoimento de Ivone Bernhardt**
O início do MARGS deve-se ao professor Ado Malagoli e o foyer do Theatro São Pedro 

do Museu de Arte, que realmente não tinha sede. O acervo ficava 
peça bem fechada, havia também a salinha onde funcionava a administração.

Carlos Galo* servia para mostrar o acervo
guardado em uma
Lembro-me de pouquíssimos funcionários, talvez de três ou quatro. O acervo era exibido à noite, 
o Museu existia só à noite, porque ninguém ia visitar durante o dia, a não ser pessoas amigas.

O reconhecimento do Museu veio aos poucos, a partir do momento em que se conseguiu
espaço exclusivo, era um museu que possuía um acervo, e

uma época, coorde-

Durante o mês de maio de 1986, as Galerias Cambona, de Porto Alegre, e Gestual, de São 
Leopoldo, organizaram uma exposição conjunta, mostrando a trajetória de quarenta anos da 
obra de Plínio Bernhardt, num total de mais de 130 quadros, divididos entre os dois espaços.

Aos 59 anos, acompanhando e participando ativamente do desenvolvimento de nossas 
Artes Plásticas desde a década de 40, Plínio foi, entre outras coisas, Diretor do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, em 1974, e é hoje um pouco arquivo de acontecimentos relevantes desse 
período, colaborando para que possamos, aos poucos, chegar a uma documentação mais sólida 
de nossa Memória. Com esta matéria, o BOLETIM pretende unir o útil ao agradável: dar uma 
re-olhada na obra de Plínio, bem como em sua passagem pelo MARGS.

a sede na Salgado Filho. Ali tinha um
as pessoas iam visitar as exposições temporárias. O Plínio, aliás, foi, durante 
nador das exposições temporárias. Vinha gente até do Uruguai.

Lembro de que certa ocasião chegou um professor da Universidade do Uruguai falando 
sobre o Barroco, queria pesquisar o Barroco brasileiro. O Museu tinha poucos livros a respeito, 

aí realmente notei que começou a funcionar como uma entidade concreta.
tão acanhada. As salas eram espaçosas porque era um

mas
A sede da Salgado Filho não era
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são elitistas. Na Espanha, quando lá estivemos, observei que qualquer pessoa fala sobre arte: a 
telefonista da Casa do Brasil, a nossa camareira; parecem vivenciar arte desde que nascem. Claro, 
nós só temos quinhentos anos, mas já chegou o momento de colocar a arte na rua, na escola.

As aulas de Plínio, no torreão do Museu, eram a sua paixão. Era tão apaixonado pelas aulas 
e pelos alunos, que eu chamava as alunas dele deplinetes. Eram asplinetes, e elas mesmas sabiam, 
porque telefonavam, quando não podiam ir à aula, dando satisfação. Era uma preocupação com 
o professor... Mesmo no hospital, ele teveplinetes\ Ele realmente conquistava as pessoas.

A minha vivência com o MARGS começou quando vim trabalhar no SEM (Sistema Esta
dual de Museus). Fui transferida da Secretaria de Cultura, onde era assessora de imprensa de 
dona Mila Cauduro, então Secretária de Cultura. O SEM estava parado e Albano Volkmer, diretor 
do MARGS, reativou-o e me convidou para trabalhar como secretária. Era maravilhoso trabalhar 
no Museu, embora o SEM fosse uma instituição independente.

Trabalhei no MARGS durante três anos. Havia pessoas pensando em um Museu de Arte 
Contemporânea. O MARGS é um museu de arte, mas a arte contemporânea não tinha muito 
espaço. Dona Mila chamou Gaudêncio, e ele tomou a peito, e então ela me indicou para traba
lhar com ele.

Fomos lutar, com outras pessoas, pela fundação do Museu de Arte Contemporânea. Mas o 
MAC era uma extensão do MARGS, porque o primeiro que nos acolheu foi Albano, uma pessoa 
extraordinária. Acolheu-nos assim como acolheu também o Conselho Estadual de Cultura. Ele 
deu todo o aval para que fosse fundado o MAC.

O MARGS era nossa segunda, casa, tanto minha quanto do Plínio. Lembro de um fato 
marcante: a morte de Iberê, que foi velado no Museu. Iberê era muito querido por todos, embora 
fosse uma pessoa calada, quieta. Na noite do velório, eu senti o Museu como uma casa, porque é 
uma casa de arte, de vida, de alegria, mas ali estávamos nós, chorando Iberê, que também consi
derava o Museu como se fosse sua casa. Foi quando me senti mais ligada ao MARGS. Eu pensava 
que costumava vir trabalhar com alegria, e agora ali estava, naquele momento, chorando um 
amigo que tinha partido e o Museu estava triste.

edifício antigo. Havia umas cinco salas. Eu me lembro muito de uma exposição em que Dona 
Antonietta recebia pessoas de fora, uma exposição belíssimaí com a presença de muita gente.

O Plínio aceitou ser diretor porque Dona Antonietta o havia tirado de uma escola com essa 
finalidade. Durante dezoito anos, ele trabalhou professor, atividade que apreciava muito, 
era a outra faceta da sua personalidade. Ele era artista e professor. Então, Dona Antonietta um dia 
o chamou e perguntou se ele queria sair da escola e trabalhar no Museu de Arte. Ele ficou muito 
gratificado, adorou a idéia e aceitou. Ficou trabalhando

como

como funcionário. Meses depois, ela o 
chamou novamente e lhe disse: Plínio, eu quero que tu sejas diretor do Museu de Arte”. Ele 
respondeu imediatamente: Mas eu não quero, Dona Antonietta”. Ele pensava na 
dar aula e transmitir conhecimentos, não era ligado a atividades burocráticas e administrativas. 
Ela insistiu, dizendo: Eu te tirei da escola para ser diretor do Museu de Arte, 
admiro como artista. Tens uma semana

sua arte, em

porque eu te
para pensar e me dar uma resposta”. Ele foi para casa,

conversou comigo, mas fez suas escolhas sozinho. Eu o apoiava, mas eu tinha a minha profissão e 
ele tinha a profissão dele. Claro que um ajudava o outro no que fosse possível. Quando ele 
perguntou: O que tu achas? , eu disse: És tu que vais ser o diretor — pensa bem — é 
bem diferente, vais ter muita gente ao teu redor. Mas

me
uma coisa

se te sentes capaz, vai ser bom para ti”.
Então ele resolveu aceitar.

Ele gostou da experiência, mas sentia falta do trabalho que fazia antes, de montar exposi
ções e, depois, no decorrer delas, conversar com as pessoas. Como diretor, sempre se sentia 
figura mais distante. Não que ele se separasse dos funcionários, mas era o diretor. Eu me lembro 
muito bem que ele às vezes chegava em 
quantas canetas...”, e ele me respondia: “Ah, eu vou assinando papéis e vou colocando no bolso”. 
No dia seguinte, devolvia as canetas.

uma

casa com cinco canetas no bolso. Eu dizia: “Plínio,

Quando Dona Antonietta saiu, ele deixou passar tempinho e pediu para ser substitu
ído, porque realmente ele era artista, era professor, gostava de montar exposições, trabalhar com 
pouca gente. Ele sabia muito, tinha uma memória extraordinária e um grande amor pelas coisas, 
pelo patrimônio histoiico, pela arte. Ele era um profundo conhecedor da arte. Estudou no Belas 
Artes, mas nunca fez pós-graduação.

um

A mudança para a nova sede, cedida pela Receita Federal, foi muito difícil, porque havia 
contratempos a toda hora. Luiz Inácio não conseguia a desocupação efetiva do prédio, todos 
estavam preocupados com a situação que não se resolvia. Um dia, Luiz Inácio e Plínio pensaram 

fazer uma visita ao Dr. Peracchi, diretor da Delegacia Fiscal. Luiz Inácio perguntou: “Plínio,
quadro do prédio e nós levarmos em agradecimento?” O Plínio se 

entusiasmou logo, porque adorava registrar o patrimônio histórico e fez um quadro muito boni
to. E os dois foram levar. A partir dai as coisas começaram a andar mais ligeiro. Foi 
muito emocionante, porque Luiz Inácio logo conseguiu e o Plínio havia colaborado. Mesmo 
tendo em suas obras a parte da fantasia, os anjos, as mulatas, as mulheres, as caveiras, ele era 
muito ligado ao patrimônio, muito ligado a sua terra. Então, através da pintura daquele quadro, 
ele expressou a alegria pelo fato de o Museu de Arte ter uma sede. Eu nem cheguei a ver esta obra, 
porque ele pintava no atelier.

O museu tem um prédio muito bonito, muito freqiientado, principalmente por escolas, e 
as grandes exposições chamam a atenção por causa da mídia. Mas o povo quase não participa, 
porque as pessoas têm medo, vêem a escadaria e têm medo de entrar; passam, olham e pensam 
que têm que pagar alguma coisa, ou se constrangem de entrar, porque não entendem da 
Infelizmente, a arte aqui no Brasil não é popular. Existe uma arte popular, mas as artes plásticas

em
o que tu achas de pintar um

uma coisa
£

arte.
** Ex-funcionária da SEDAC e viúva de Plínio Bernhardt
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Minha história no MARGS começa em 1973, quando lá cheguei, a convite de Antonietta
cie de pequeno mezanino, que funcionava como depósito e foi retirado depois, com a reforma. 
Também com a restauração doTheatro foi refeito o antigo vão redondo do piso central que havia

Barone, então diretora do Departamento de Assuntos Culturais da SEC. Eu era formada cm
Letras, professora da rede pública estadual e frequentava o Atelier Livre da Prefeitura, nos altos do

salão amplo, bem iluminado, sem nenhumasido suprimido, pois o Museu precisava deMercado Público, sob a direção de Danúbio Gonçalves. O gravador Armando Almeida foi indi- um
interferência visual. No mezanino, encontramos várias outras obras, que foram listadas para ocado para a direção do MARGS e me incentivou a trabalhar com ele. Assim, convergiram os dois
DAC. A laje era muito baixa, criando dificuldades para retirar os quadros e salvá-los da deteriora-convites e nao houve problemas com minha cedência, pois a Educação e a Cultura constituíam
ção. Lá embaixo, Armando Almeida separava, medindo e anotando na planilha com minúcias.muma só Secretaria.
Em poucos dias fizemos o trabalho e enviamos ao DAC o primeiro inventário do acervo doO MARGS funcionava nofòyer do Theatro São Pedro, com uma pequena equipe: Arman-
MARGS, feito a partir daquela expedição arqueológica .do Almeida, na direção, Christina Balbão, professora de artes e assistente técnica, que estava lá

novo local para o MARGS, então o setorHavia necessidade urgente de encontrardesde o início da criação do Museu. Culta e viajada, com ela aprendi a ver a arte com o coração um
administrativo do DAC mandava os endereços oferecidos pelas imobiliárias e nós íamos visitá-aberto, identificando as técnicas de produção das obras e percebendo as formas de expressão de
los, com o olhar atento para que o local não fosse “menos nobre” do que o teatro e, ao mesmocada artista. Lembro também do seu Aparício, grande figura humana, que fazia serviços gerais de
tempo, fosse mais amplo, mais adequado para as atividades de museu. Aprendemos então, namontagem de exposições, e de Aristides Dutra Pereira, até hoje meu amigo, que atuava na admi-
prática, a diferença entre um salão de exposições e o que se desejava, com salas de preservação,nistração, todos muito dedicados ao Museu. Pela minha formação, fui me direcionando para a
pesquisa, exposições e ação cultural.redação de textos, correspondência com artistas, divulgação dos eventos e alguns trabalhos de

Dona Antonietta tinha me proporcionado ir a Bagé para participar do Io Encontro Sul-documentação. Ainda no foyer, a equipe aumentou com a chegada de Nair Carvalho, que veio
Rio-Grandense de Museus, em 1975, onde conheci Tarcísio Taborda, curador dos museus dapara o setor administrativo, e de Plínio Bernhardt, outro renomado artista, que qualificou os
região, e outros profissionais do ICOM (Conselho Internacional de Museus), diretores e técnicosquadros com sua experiência e senso estético privilegiado. Quando Armando Almeidanossos

fuide museus brasileiros. Depois daquele encontro de Bagé; a mesma. Estava conta-nunca maissolicitou sua transferência para o Atelier Livre, assumiu a direção Flávio Rocha, que era pintor,
minada pelo vírus da museologia, que passou a ser objeto de minhas indagações. Em outra ins-cuito e sensível, e muito nos influenciou naquele espaço onde se respirava arte e cultura.

Quando começaram os estudos para a restauração do Theatro, Dona Antonietta ficou 
preocupada, pois precisava transferir o MARGS para outro local adequado. Solicitou primeira
mente que fizéssemos uma relação das obras do acervo para conhecimento do DAC. Não havia 
reserva técnica. No mesmo local do escritório, estavam os quadros mais importantes, aqueles que 
Malagoli comprara. Mas havia também uma laje que ele mandara construir em cima, uma espé-

tância, Dona Antonieta procurava solucionar os problemas com poucas verbas para locação de 
um espaço, mas já preparava um salto maior e definitivo rumo à modernidade.

Se tivesse que resumir o que significou o MARGS no foyer do Theatro São Pedro, diria que 
aquele espaço simbolizava o idealismo e a visão do artista, restaurador e museóiogo Ado Malagoli, 
um homem simples, empreendedor e sério no trato das coisas da cultura e grande mestre e artista 
plástico, que formatou o MARGS para ser grande desde sua concepção. O Museu era respeitado

i:



como instituição pela comunidade cultural. Recebíamos artistas de renome de todo o País, éra
mos visitados por personalidades de consulados, de instituições afins. Mostras individuais, coletivas, 
parcerias, tudo isto era acertado diretamente no DAC, quando procediam de embaixadas ou 
consulados, ou no MARGS, com os próprios artistas. Basta olhar os jornais da época para confe
rir a qualidade do que era exposto e a repercussão na imprensa.

Após visitarmos muitas salas e alguns prédios menos adequados, fomos conhecer o Cotillon 
Club, na Av. Salgado Filho, 235. Embora estivesse longe do ideal, era o que o DAC podia 
oferecer naquele momento. A mudança foi feita com todos os cuidados e com os recursos de 
que se dispunha. Havia uma sala ampla, com colunas, de frente para a avenida, e uma outra 
menor, nos fundos, que também foi adaptada para exposições. Improvisou-se uma reserva 
técnica e tivemos que nos adaptar aos demais pequenos espaços. Outros colegas foram chegan
do: as professoras Ruth Blanck e Magdalena Lutzenberger, o ceramista e pintor Jader Siqueira, 
mais tarde diretor. Todos eram experimentados profissionais da área das artes plásticas. Registro 
também a convivência harmoniosa que tive com a colega e gravadora Circe Saldanha, parceira 
de muitos trabalhos de pesquisa para o Boletim Informativo. Nesse ano de 1974, sob a direção 
de Plínio Bernhardt, editamos o primeiro catálogo geral das obras do acervo, comemorativo ao 
20° ano de fundação, no qual Malagoli prestou seu depoimento. Realizamos também o I Salão 
de Cerâmica do Rio Grande do Sul. Daí para a frente, nossa equipe não parou mais de crescer 
e torna-se difícil enumerar a todos. Com a diversificação de tarefas, cresceram também as 
atividades e as ações educativo-culturais do Museu, que se preparava para um novo patamar. 
Era o último ano de governo e no lugar de Antonietta Barone assumiu o Dr. Paulo Amorim, 
que indicou Luiz Inácio Medeiros para diretor do MARGS. Luiz Inácio tinha visão cultural e 
capacidade de delegar e confiar nos seus colaboradores, e, assim, os núcleos de trabalho foram 
se consolidando. Com a chegada dos novos funcionários, ele percebeu a necessidade de ampli
ar o espaço de trabalho técnico-administrativo e alugou um apartamento no 5o andar do mes
mo prédio, de forma que o Cotillon ficou exclusivamente para as exposições. Luiz. Inácio pre- 
ocupou-se com a divulgação e trouxe Lygia Nunes, jornalista do Correio do Povo, com quem 
tive o prazer de trabalhar. Tínhamos carta branca com o P. F. Gastai, que pontificava na área da 
cultura e nos dava todos os espaços nobres como o Caderno de Sábado, onde divulgávamos a 
programação. Nessa época, fui redatora do Io Boletim do MARGS, 1975, espécie de célula 
inicial de um futuro núcleo editorial.

A conquista da sede definitiva do MARGS, na Praça da Alfândega, foi a consolidação de 
uma idéia acalentada por muitos artistas e intelectuais da época. Além do jornalista Alberto 
André, que se manifestou na imprensa sobre a importância de dar uma nova função aos prédios 
históricos do conjunto monumental da Praça da Alfândega e cais do porto, tornando-os equipa
mentos culturais de Porto Alegre. O escultor e professor Fernando Corona também sonhava com 
a sede do Museu no edifício da Delegacia Fiscal. Mas foi Antonietta Barone, na sua gestão, quem 
deu os primeiros e definitivos passos para a consolidação dessa meta. A solução veio com o Decre
to Federal de 11 de março de 1974, autorizando a SEC a utilizar o prédio da Delegacia Fiscal, 
para lá instalar o MARGS.

O novo edifício da Receita, na Praia de Belas, estava sendo finalizado, mas o Dr. Carlos 
Alberto Peracchi de Barcellos tinha muito amor ao prédio antigo e relutava em deixá-lo. Então, 
resolvemos dar um empurrãozinho. Plínio Bernhardt fez um desenho belíssimo, bem grande, em 
sépia, retratando a fachada do prédio e, generosamente, decidiu oferecê-lo ao Dr. Peracchi. Acom
panhei Dona Antonietta até a sede da Praça, juntamente com Plínio, para entregar aquele presen

te emoldurado. Era uma forma carinhosa de mandá-lo embora com o desenho na mão, em troca 
do prédio de verdade. A iniciativa teve sucesso. Tudo se fazia pelo futuro do MARGS.

Infelizmente, Dona Antonietta não inaugurou o prédio pelo qual tanto lutou. O tempo 
trabalhava contra ela, era fim de governo. Mas ela tinha plantado para outros colherem. É essa a 
nossa missão na cultura. Luiz Inácio fez jus ao trabalho anterior. Colocou a mudança como 
prioridade. Inaugurou a nova sede e soube conduzir a instituição para que ela pudesse alçar vôo. 
E nós, da sua equipe, estávamos orgulhosos de nosso papel naquela empreitada cultural.

Quando entramos para a sede definitiva da Praça, em 1978, ficamos literalmente empolga
dos pelo espaço que tínhamos à nossa disposição. Era o coroamento de um sonho, de um esforço 
coletivo. A inauguração foi um momento de glória para a cultura do Estado. Eu tinha passado a 
semana às voltas com a divulgação, acertando com Gastai os detalhes do que iria sair na impren
sa, especialmente no Caderno de Sábado. Eram vários telefonemas e contatos com as pessoas, 
pedindo depoimentos, entrevistas com os responsáveis pelos setores, enfim, passos estudados 
para a construção da imagem da instituição na mídia. Era preciso trabalhar, mostrar serviço e 
fazer por merecer todos aqueles metros quadrados de área nobre no centro da Capital. O acervo 
era pobre, embora nosso segundo catálogo de obras arrolasse, no final de 1978, um aumento 
considerável de peças. Mesmo assim, havia muitas lacunas a completar nas coleções. A ação 
educativa também precisava ser intensificada. Os núcleos trabalhavam sem parar como usinas de 
cultura. Na extensão, eu coordenava e divulgava os projetos, colocando neles toda minha 
criatividade. Luiz Inácio nos dava liberdade de ação. Na programação inserimos O artista vai à 
escola, O museu vai à indústria, e fomos a outros locais nunca dantes navegados como o Hospital 
São Pedro e instituições penais. Eram verdadeiros braços do Museu que se faziam presentes na 
comunidade, projetos de fundo social, pensados tecnicamente e colocados em prática com apoio 
dos artistas, sempre dispostos a colaborar com obras e depoimentos.

Dando continuidade ao programa de extensão, tive o apoio da direção para realizar o I 
Seminário de Museologia do MARGS, envolvendo outros museus do Estado, em busca de uma 
política museológica. Foi também desse tempo a produção de Artista, Museus e Galerias, em 
parceria com a Rádio da UFRGS. Mais tarde, na gestão de Jader de Siqueira, produzi o Espaço 
MARGS, uma parceria com aTVE para divulgar o acervo do Museu e os artistas do nosso Estado.

Saí do MARGS em 1979, a convite de Lygia Averbuck, que assumia o Instituto Estadual 
do Livro, mas não podia passar pela frente do prédio sem sentir um nó na garganta. Por amizade 
a Lygia, eu resistia, mas quando ela saiu da direção do IEL, em 1980, voltei correndo. Fui colabo
rar com o novo diretor, meu colega e amigo Jader Siqueira. Jader criou o Núcleo de Comunica
ção Social e colocou-me na coordenação. Pela minha afinidade com a área, retornei à UFRGS e 
concluí o curso de Jornalismo, em 1983.

Tudo convergia para o MARGS e eu me dedicava de corpo e alma àquelas tarefas do jorna
lismo cultural. Porém, quando Jader Siqueira deixou a direção, o período foi completado por 
Tatata Pimentel, e coincidiu com minha licença de gestante. Mais tarde, Evelyn Berg Iochpe 
assumiu com sua assessoria e transferiu-me da Comunicação para o Núcleo de Documentação e 
Pesquisa, onde tentei me reorganizar produtivamente. Não éramos mais nem sombra daquela 
pequena equipe inicial. Acredito que saíamos de uma museologia romântica para uma visão pré- 
empresarial da cultura, glamourizada e alimentada pelo marketing. Sinal dos novos tempos. Dos 
cinco que havia no foyer do Theatro São Pedro, o número tinha se multiplicado, beirando os 50 
ou 60 funcionários. No Núcleo de Documentação e Pesquisa, voltei-me para a produção de 
audiovisuais sobre artistas gaúchos, entre eles José Lutzenberger, Alice Brueggemann, Maria
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Tomaselli e Iberê Camargo, e vídeos sobre Malagoli e Vasco Prado, entre outros. Com este últi
mo, obtivemos o prêmio de Melhor Produção no Fest Vídeo do MCSHJC (Museu de Comuni
cação Social Hipólito José da Costa).

Acredito que a convivência com os artistas foi sempre meu ponto de conexão mais forte. 
Meu convívio com Iberê foi igualmente relevante, pelo aprendizado profundo e permanente. 
Destaco as comemorações de seus 70 anos. Iberê recém retornara do Rio e vinha sempre ao 
Museu para ver o andamento dos trabalhos da exposição. Com ele fiz várias entrevistas para 
jornais, catálogos e gravações na Rádio da Universidade, que utilizei no audiovisual em sua ho
menagem. Registrei os passos de sua pintura no atelier da rua Lobo da Costa, com Maria sempre 
atenciosa a seu lado, vendo a transformação de suas telas da noite para o dia, e, ao final, acompa
nhando com grande pesar a perda de sua condição física. Nossa equipe convivia com aquele 
homem genial, trocando idéias e organizando o seu dossiê de artista. Muitas vezes ele nos convi
dava para aliviar a cabeça e ir tomar um cafezinho ali perto, na Rua da Praia.

Em 1985, em Bagé, área de ponta da museologia gaúcha, pela atuação de Tarcísio Taborda, 
ocorreu outro Encontro Sul-Rio-Grandense de Museus, com a presença do ICOM e do MINC. 
Na pauta estava a recente criação do Sistema Nacional de Museus. Para lá me desloquei, cobrindo 
jornalisticamente o evento. Acreditava que não poderiamos ficar, aqui no Sul, à margem daquelas 
decisões, e que tínhamos força para construir uma museologia social comprometida com a iden
tidade cultural do Estado.

Passei por vários momentos da institucionalização da cultura no Estado. De Departamen
to de Assuntos Culturais, vinculado à SEC, a uma Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, 
Subsecretária da Cultura, Conselho de Desenvolvimento Cultural e, finalmente, Secretaria de 
Estado da Cultura.

Em 1987, com a chegada de meu mestre, o Carlos Appel, que como Secretário veio reorga
nizar e conduzir a Cultura no Estado, fui convidada a dirigir o Museu Antropológico do Rio 
Grande do Sul e coordenar o Sistema Estadual de Museus. Após 14 anos de trabalho no MARGS 
eu saía para não mais voltar. Embora tenha partido para outros cargos e outros desafios, nada se 
compara ao que vivi no MARGS. Nunca, em nenhum lugar da cultura por onde andei, fui tão 
afetivamente envolvida. Foram tão prazerosos aqueles tempos, que atribuo estas lembranças feli
zes à paixão que sentia pelo trabalho, ao fato de ser jovem, cheia de ilusões, e, acima de tudo, eu 
respirava arte.

Minhas vivências no MARGS

Leda Piccoli Kruse*

Os equipamentos culturais, nas décadas de 50 a 70, localizavam-se principalmente em 
torno da Praça da Alfândega e da Praça da Matriz; cinemas Rex, Cacique, Imperial, Guarani, 
Ópera, Theatro São Pedro, Anfiteatro Araújo Vianria, Museu Júlio de Castilhos, Biblioteca Pú
blica, ICBNA e Aliança Francesa, na Senhor dos Passos, Instituto Goethe, na Dr. Flores. Um 
pouco adiante, localizava-se o Salão de Atos da Reitoria e o Teatro Leopoldina. Naqueles espaços 
assistia-se a espetáculos teatrais, concertos, festivais de coros, filmes - principalmente europeus - 
e exposições de artes visuais, estas incipientes.

Por ser o MARGS uma instituição pertencente ao DAC - dirigido à época pelo Dr. Joa
quim Paulo Amorim -, departamento onde eu trabalhava na ocasião, envolvi-me pessoalmente 
no evento da inauguração do Museu. Deu-me muita satisfação assistir à concretização do projeto 
desenvolvido pelo Diretor Luiz Inácio Medeiros e pelo Dr. Paulo Amorim.

O MARGS foi conquistando o imaginário da cidade de uma forma lenta, porém consis
tente, pelo fato de, em suas novas instalações, poder receber regularmente visitantes habituais, 
além de escolas, e, ao mesmo tempo, desenvolver projetos como o Extramuros, levando o acervo 
às fábricas, escolas e cidades do interior.

Lembro do saudoso gravurista Anestor Tavares; era um colega com quem sempre podía
mos contar. Como funcionário do Museu, ele desempenhava tarefas as mais diversas, como mon
tagens de exposições, consertos em instalações elétricas, etc. Pelas suas inúmeras habilidades, 
salvou-nos algumas vezes de várias ameaças de incêndio e outras catástrofes, inclusive panes no 
jurássico elevador, muito comuns em temporadas de enchente.

Outra boa lembrança é Vieira da Cunha, nosso incansável fotógrafo. Jovem, estava sempre 
a postos para registrar os eventos, principalmente as visitas guiadas que eram realizadas para as 
escolas do Estado. Havia um acordo entre o Museu e a Secretaria de Educação através da qual 
procedia-se o agendamento da atividade com as escolas. Algumas destas atividades envolviam 
artistas que relatavam aos alunos suas experiências nas diversas técnicas e modalidades de expres
são plástica. Para tanto contávamos com Clarice Jaeger, Circe Saldanha — funcionárias do MARGS 
-, Wilson Cavalcanti, Humbelina Barreto, Sílvia Cestari e outros. Além dessas atividades, con- 
tratávamos artistas plásticos para realizarem trabalhos junto às escolas.

Até hoje, o MARGS promove visitas guiadas ao público em geral. Esta atividade não é mais 
atribuição dos funcionários, mas das equipes de mediadores voluntários.

1

* Jornalista, ex-funcionária 
do MARGS c atual diretora do Arquivo 

Histórico do Rio Grande do Sul J E\- funcionária do MARGS e voluntária da AAMARGS
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atingir diferentes públicos. Naquela época, não chegavam até nós as experiências desenvolvidas 
por outros museus, assim, nosso trabalho estava baseado mais na intuição e na vontade de que as 
obras fizessem sentido para as pessoas do que em um conhecimento técnico ou teórico sobre a
importância desse trabalho.

Mais adiante, sob a direção de Tatata Pimentel, Leda Picoli, professora de arte, foi coorde- 
Núcleo de Extensão, e, além dos projetos de extensão desenvolvidos fora, iniciamos um 

trabalho específico para atender aos estudantes das escolas. Lembro que Tatata nos levou alguns 
materiais educativos sobre projetos desenvolvidos pela Tate Gallery, de Londres: uma espécie de 

qual os espectadores deveríam descobrir à qual obra pertencia o detalhe

nar o

O trabalho educativo no MARGS jogo perceptivo,
mostrado em uma folha impressa. Fizemos uma adaptação e criamos outras propostas interativas 

oferecer aos visitantes. Além disso, em uma das salas do térreo, criamos uma espécie de

no

para
atelier, com o intuito de sensibilizar crianças e adolescentes sobre o fazer expressivo. Além de
prepararmos toda essa infra-estrutura, iniciamos um trabalho de divulgação junto às escolas pú
blicas e, com isso, começaram as primeiras visitas guiadas
não poderiamos prever que, anos mais tarde, esse tipo de trabalho passaria a ter importância 
maioria dos museus ocidentais.

intenção educativa. Certamentecom
na

grandes centros culturais que baseiam suas estratégias 
campo da antropologia, sociologia, cultura visual, para me-

Hoje, existem setores educativos nos
de ação em abordagens teóricas no 
lhor entender como os sujeitos atribuem significado às obras de arte. O grande esforço desses

individuais e sociais da recepção das obras e o que fazer
A primeira vez em que entrei no atual prédio do MARGS, ele estava sendo adaptado para 

se tornar a sede definitiva. Fui para uma entrevista com o diretor, Luiz Inácio Franco de Medeiros, 
que iria avaliar se eu poderia trabalhar ali, mesmo sendo uma estudante de Artes da UFRGS. Luiz 
Inácio me aceitou, e iniciei um trabalho que durou de 1978 até 1983.

Comecei no Setor de Documenta
ção e Pesquisa, coordenado por Madalena 
Lutzenberger, e lá tive oportunidade de 
ler as biografias dos artistas, organizadas 
no arquivo de pastas suspensas, um co
nhecimento muito útil para alguém que 
estava iniciando na área de artes visuais.
Logo em seguida, Teniza Spinelli me con
vidou para trabalhar no Núcleo de Ex
tensão. Teniza, com seu jeito vibrante, 
criou vários projetos para disponibilizar 
as obras a outros públicos, como, por 
exemplo, 0 Museu vai à indústria, En
contros de artistas plásticos com estudantes 
de 2o Grau, Museu extramuros, entre ou
tros. De certo modo, fui contagiada pela 
idéia do Museupedagogizar o seu acervo, 
por meio de estratégias específicas para

setores é compreender os mecanismos 
para que uma visita a uma instituição cultural torne-se mais importante do que a ida a uma rede
de fast food.

Outros tempos, outras preocupações com a arte e como fazer com que a maioria da popu
lação tenha acesso a esses bens. Mas, em um passado não muito distante, aqui em Porto Alegre, 

MARGS, foi iniciada uma experiência educativa e eu faço parte dessa história.no

* Professora c pesquisadora na Faculdade de Educação da UFRGS, ex-funcionária do MARGS
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Em 1980, José Leivgoy visita a exposição de
Petrucci, à esquerda, e posa ao lado do quadro

o

A Dama de Branco, corno 
sempre, atraindo visitantes

Parte II 105



Estudantes em consulta na 
biblioteca do MARGS

á

|

/

Christina Balbão, de pé, no 
julgamento de um salão de arte

Iberê Camargo, assíduo visitante do Núcleo de 
Documentação e Pesquisa (NDP)

Carlos Scarinci ministrando um curso 
de História da Arte
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:

A Arte em primeiro lugar

Jader Siqueira*

MARGSCongregar as várias formas de manifestações artísticas é uma das metas que o
obra, expressa sua sensibilidade, seus 

ou teatro.
no ato de criação de suabusca alcançar. Todo o artista,

conflitos e seus gritos interiores, seja nas artes plásticas, música, dança
A música esteve presente diariamente durante as comemorações da Semana do MARGS/

is e da Orquestra de Câmara da PUC. Conclamamos,79, com a participação de vários corais e 
também, os musicistas, flautistas e violeiros para executarem sua arte entre nossas obras expostas 5

reunindo o plasticismo visual ao lirismo auditivo.
No final deste ano, trouxemos ao povo gaúcho a peça de Bertold Brecht, O Julgamento de 

Lúculus, com o grupo teatral “Os Sobreviventes , dirigida por Luiz Eduardo Crescente.
Para o primeiro semestre de 1980, está sendo viabilizado o curso “Introdução à Cultura 

Primitiva através da Dança — Nossas Raízes , ministrado por José do Carmo Alexandrino, de 
Belo Horizonte. Com o alcance desse objetivo, estaremos contribuindo com os que usam seu

Vista panorâmica do IIENAPP - Encontro Nacional de Artistas 
Plásticos Profissionais, em 1983 corpo como veículo da expressão criadora.

Nosso maior comprometimento está junto às artes plasticas. Cremos, entretanto, que 
capacidade criadora de todas as pessoas fosse dirigida à ótica da expressão e da sensibilidade 
artísticas, talvez vivéssemos numa sociedade mais humana, menos tecnicista, menos poluidora,

se a

ambiciosa de conquistas materiais.
Assim sendo, entre a matéria e o espírito, este seria o libertador do pesado fardo materialis

ta que, sem correntes ou opressão, criaria um mundo de mais esperanças no futuro. Que se 
valorize e se atue no sentido de uma coesão entre todas as expressões artísticas na tentativa de 

fazer um mundo melhor.

menos

Apresentação escrita por Jader Siqueira, quando ocupou a direção do Museu
Boletim Informativo do MARGS, n°4
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Depoimento de Jader Siqueira
Quando iniciei meus préstimos ao Museu, como funcionário, na sede da Avenida Senador 

era então diretor Luiz Inácio Franco de Medeiros. Nessa época, já nos ressentía
mos com o pouco espaço do prédio para abrigar as obras existentes no acervo e todos os demais 
serviços inerentes a um museu. O espaço era tão exíguo que acabávamos colocando quadros atrás 
das portas. Como era de se esperar, tal situação era insustentável. Já estava mais do que na hora de 
o Rio Grande do Sul ter um museu à altura das suas tradições de cultura e altivez.

Sob a direção de Luiz Inácio, fmalmente, o Museu conseguiu um belo prédio, situado na 
Praça da Alfândega, onde antes funcionava a Delegacia do Ministério da Fazenda. Colaborando 
diretamente com o diretor, arregacei as mangas, e juntos derrubamos divisórias, remanejamos 
outras, enfim, definimos espaços e tudo fizemos para tornar mais adequada a nova casa. Compa
rando o novo prédio com o local de onde estávamos vindo, sem nenhuma dúvida, era tudo o que 
necessitávamos para dar impulso ao engrandecimento das Artes. É claro que a infra-estrutura era 
precária, mas, mesmo assim, procuramos nos adaptar o mais rápido possível, pois, já então, sen
tíamos a necessidade de mostrar à cidade o novo espaço cultural.

Tínhamos convicção de que a população seria brevemente atraída para dentro do Museu, 
agora mais vistoso devido à sua instalação no novo prédio. Os recursos disponíveis eram 
sumaríssimos por parte dos poderes constituídos. Como já disse, as instalações eram precárias. 
Quando ocupei o cargo de Diretor do Museu (1979), ocorreu o episódio que infelizmente veio 
comprovar o que todos sabíamos sobre as deficiências de estrutura do prédio. Tínhamos agendado 
uma exposição individual com um artista e, tudo pronto, tudo organizado, imprensa avisada, eis 
que um defeito na estrutura elétrica nos deixou às escuras. Sem recursos, sem pessoal adequado 
para apoio e manutenção, fomos obrigados a cancelar o vernissage, com mil pedidos de desculpas 
aos convidados que já chegavam. Foi uma noite muito desagradável!

Enquanto diretor, jamais abdiquei de minha condição de artista plástico e tampouco de 
elevar as artes plásticas ao lugar merecido. Falo disso para registrar, com muito pesar, o episódio 
que foi decisivo para meu desligamento da direção. O que de fato ocorreu é que o Museu já estava 
com uma exposição marcada e, por determinação do Secretário, fui obrigado a cancelá-la para 
dar lugar a outra mostra promocional, não agendada. O constrangimento como diretor e como 
artista foi grande e muito frustrante, inclusive por ter de comunicar a um artista que sua exposi
ção, previamente agendada, estava cancelada. Diante disso, não tive mais condições de continuar 
e coloquei meu cargo à disposição. Como decorrência do meu ato de deixar a direção, recebi, 
imediatamente, muitas manifestações de apoio e pesar de meus colegas artistas plásticos. Como 
prova maior de repúdio ao ato do Secretário em relação ao meu posicionamento, nomes impor
tantes das artes plásticas, como Vasco Prado, com uma retrospectiva, e Vera Chaves Barcellos, 
com uma exposição, cancelaram suas mostras programadas. Esse episódio foi fato relevante para 
o início do Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, que abrangeu várias manifestações cultu
rais, como cinema, teatro, música, literatura, tendo, inclusive, contado com a participação da 
Associação Chico Lisboa.

Salgado Filho,

Tempos heróicos

Roberto Bicca Pimentel

Sempre gostei de artes plásticas e de visitar museus. Desde o meu primeiro programa de 
televisão, costumava convidar os artistas que estavam expondo em Porto Alegre para serem 
entrevistados e mostrar seus quadros. Isso marcou época. Era o único acesso que os artistas 
possuíam, porque, em jornal, só saía quem era muito famoso. Depois, apadrinhei vários artistas. 
De tanto freqüentar o meio das artes, o dono da Galeria de Arte do Centro Comercial João 
Pessoa me convidou para dirigi-la. Tina Zapolli era minha gerente. Ao mesmo tempo, eu era
professor.

Nessa galeria de arte, consegui lançar gente nova, como o grupo de artistas plásticos KH VR 
do Rõhnelt, Milton Kurtz, Júlio Viega e Paulo Fiaeser. Destes artistas vendemos inúmeras obras, 
e começamos a imaginar outras exposições com gente moderna, contemporânea. Pedi a Tina 
que telefonasse a Iberê, que há muito não residia no Rio Grande do Sul. Ela não se animou, 
então telefonei eu. O próprio Iberê atendeu e eu fiz o convite. Ele aceitou. Vanglorio-me de ter 
trazido Iberê Camargo para Porto Alegre! Aqui, eu o assessorava; ele mandava, não pedia. De
pois, posei para o quadro Personagens. Posei doze horas consecutivas. E ele resolve, no dia da
exposição, achar que tinha que retocar mais!

Vim para a direção do MARGS logo depois de uma entrevista, no Canal 10, com Barbosa 
Lessa, Secretário de Cultura, Desporto e Turismo. Eu disse a ele que gostaria de ser o primeiro a 

diretor, falei que todo mundo tinha planos para o Museu de Arte e solicitei 
que logo que houvesse um nome mandasse me avisar. No mesmo dia, terminado o programa, o 
Secretário me telefonou para dizer quem era o novo diretor do Museu de Arte. E eu, preparado 
para pedir entrevista, ouvi que não poderia entrevistá-lo porque era eu mesmo! Com espanto, 
perguntei se ele já havia falado com o Governador, se já tinha apresentado minha ficha no 
DOPS, se eu era figura bem aceita, benquista. Isso deve ter sido em 80, 82, quando Amaral de 
Souza era governador. Depois veio a Evelyn, convidada pelo governador Jair Soares.

A minha vivência de obras de arte era realmente muito boa. Acho que no meu período 
aqui, o Museu não era, exatamente, o escombro em que se transformou, mas já era quase impos
sível alguém de fora fazer uma exposição, pelas escassas condições que havia. O porão estava 
cheio de obras malcuidadas, inclusive uma tela de Iberê, Carretéis, jogada num canto, sem mol
dura, mofada.

O Museú estava há anos pedindo o acervo que Chateaubriand tinha comprado para fazer 
aqui um museu dos Diários Associados. Esse museu não se concretizou, e obras de excepcional

entrevistar o novo

' Artista plástico e ex-diretor do MARGS
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tório do MARGS, com artistas, para debater movimentos e propostas de artes plásticas. Quase 
não se tem mais encontros de intelectuais de artes plásticas com os artistas. E agora, realmente, 
quem está com as grandes coleções de arte são os museus.

Eu sempre desejei modernizar o MARGS. Acho que vir ao museu é um lazer popular, 
bonito; o Museu tem uma cafeteria, ar condicionado, é uma ilha de conforto. Na minha época

qualidade ficaram guardadas no porão da Prefeitura por muitos anos. Eu tive um grande trunfo, 
porque naquela época o prefeito, João Dib, era meu cunhado. Então consegui trazer para o 
MARGS a excelente Pinacoteca Rubem Berta.

Foi muito difícil trabalhar como diretor. Havia um envolvimento político grande, e a 
Associação Chico Lisboa era visceralmente contra a minha direção. Nessa época, também, a RBS 
me convidou para escrever crítica de artes plásticas no suplemento de Cultura, o que fiz por uns 
cinco anos. A RBS organizou o Salão do Jovem Artista, e, enquanto ele durou, fui sempre jurado.

Fiquei no MARGS quatro anos. Não tínhamos, nem existia a palavra curadoria. Alguém 
chegava, fazia o pedido para expor e eu, para decidir, me reunia com uma ou duas pessoas, no 
máximo. Cada decisão de expor um artista aqui, ou não, era motivo de crítica por parte de 
alguns. Mas fui muito auxiliado pelos funcionários; em qualquer depoimento meu deve constar 
o nome de dona Nair de Carvalho, que me ajudou, 24 horas por dia, a dirigir o Museu, e, 
também, de Aristides, do pessoal do Núcleo de Documentação com Mabel, Madalena Lutzenberger 
e a Circe, que fazia de tudo aqui dentro; Míriam Avruch, também, me dava uma mão muito 
grande, mais aquele rapaz que montava as exposições e foi para o Rio. A Christina Balbão cuidava 
do Acervo. Devo ter esquecido de alguém.

A direção do Museu, isto é, eu, subia na escada para trocar lâmpada, regar planta, fazer todas 
essas coisas. Não havia quem pendurasse quadros, quem emoldurasse, não havia dinheiro nenhum.

Houve uma exposição oficial a que o Governador compareceu. Montamos a exposição ali 
pelas 16 horas, com 90% das lâmpadas queimadas. A Secretaria disse que não tinha dinheiro para 
trocá-las. Então, telefonamos para o Palácio Piratini, dizendo que a exposição fora suspensa por
que o Museu estava às escuras. O Palácio mandou as lâmpadas, e, quando começaram a chegar os 
convidados oficiais, de terno escuro e gravata, estava eu na escada, colocando as lâmpadas nos três 
lustres de bronze. Era dessa maneira que funcionava o nosso Museu de Arte. Tudo muito precá
rio! As máquinas de escrever eram das mais antigas e nem se pensava em computador.

Nessa época, as galerias floresceram em Porto Alegre, vendiam maravilhosamente bem. 
Havia galerias excepcionais e outras exclusivamente comerciais. Um grupo achava que a grande 
chancela era expor no Museu. Como não tínhamos exposições estrangeiras - não costumavam 
circular nem no Rio, nem em São Paulo -, fazíamos exposições dos artistas daqui. Eu ocasionei 
um escândalo, de que me orgulho até hoje. Foi na época das passeatas, na época do grafite e da 
pichação,1984. O Frantz começou uma série de telas imensas com pichações. Ele não tinha 
conseguido nenhuma galeria para expor em Porto Alegre. Eu, assumindo todos os riscos, expus o 
Frantz no Museu de Arte. Continuo gostando dele até hoje. É o último e único artista rebelde 
produzido aqui.

Havia nas galerias de arte algo muito interessante: a feira de Natal do miniquadro. Todos os 
artistas, independente de idade e tendência, chegavam com pacotes de miniquadros. Todo mun
do podia comprar. E vendíamos tudo. Eu tenho vários, que o Porcella me deu. Maravilhosamente 
bem pintados!

No auge das galerias de arte, as elegantes e os elegantes compareciam a todos os vernissages. 
Era um público que tinha pouco a ver com a obra de arte, como mais ou menos continua hoje. 
A grande passarela da crônica social ficou sendo o Museu. O Gasparotto me dava um grande 
apoio. Os colecionadores, leiloeiros, gente de muito bom gosto, também me davam todo o apoio 
possível. Atualmente, o público conhecedor, os professores e artistas, com doutorado em Paris, 
não freqüentam coquetéis e não gostam de dar entrevista. Não há mais comunicação entre artista 
e público comprador, como havia na minha época. Eu organizei várias mesas-redondas no audi-

contrário, melhor ficar sentado na praça para não sentir calor. Trazer escolas, acho muitoera o
bom, mas não penso que as crianças vão mudar a cabeça porque vieram ao Museu. É uma ques
tão cultural. Mesmo assim, é fundamental o Museu ser pedagógico. Acho que o Museu de Arte 
poderia fornecer espaço e condições para mostrar artistas gaúchos com obras que estão fora do 
circuito comercial. Eu nem sempre fiz exposições de artista único. Preferia apresentar um grupo
de pintores, um grupo de desenhistas, um grupo de gravadores.

Na minha gestão, indiscutivelmente, todos os colegas de imprensa ajudaram muito. Falar 
no Museu era polêmico. Eu não queria elogio, queria que comentassem, que discutissem as pro
postas. Naquele momento político-partidário, a Chico Lisboa era dominada por uma diretoria 
que queria, mais ou menos, indicar o que deveria acontecer dentro do Museu. Ia haver um desfile 
do Ruy no MARGS e a Chico Lisboa fez um movimento e impediu. Este fato fragmentou muito 
a Chico Lisboa, mas hoje está tudo superado e ela defende a classe maravilhosamente bem.

Nas entrevistas que eu fazia na TV, todos falavam sobre o eixo Rio-São Paulo, “temos de entrar 
no eixo Rio-São Paulo”. Com isso em mente, fiz exposições itinerantes de artistas gaúchos. Era um 
grupo seleto: Cirne Lima, Britto Velho, Magliani, Liana Timm, entre outros. Expusemos em Porto 
Alegre, Florianópolis, São Paulo, Brasília, com excelente repercussão. Saiu nas revistas Veja e Isto É.

Consegui com Barbosa Lessa uns quadros para o Museu que são um primor; um Glauco 
Rodrigues, um Scliar, um Bianchetti. Os quadros estavam no gabinete dele, no Centro Adminis
trativo do Estado. O lugar era úmido, o sol poente dava direto nas telas. O Secretário aceitou 
prontamente meus argumentos e eu saí com os quadros num táxi, direto para o MARGS.

Na minha época, não tínhamos muita coisa para mostrar para o público, mas agora o 
Museu tem adquirido novas obras através da Associação de Amigos. Até conseguiu comprar, 
entre outras, um Guignard. A AAMARGS foi fundada na minha gestão. No ano passado, na festa 
da Associação, que comemorou 20 anos de fundação, fui homenageado. Vim fazer a reportagem 

estrela da festa. A fundação da AAMARGS surgiu com o pessoal do Núcleo de Documen
tação, através da Mabel, que mostrou que uma associação poderia ser uma boa proposta para 
ajudar a manter o Museu. Eu logo apoiei!

Com o Museu, gastei dinheiro. Várias coisas a gente comprava com o próprio dinheiro. 
Mas adorávamos o Museu de Arte. Fazíamos qualquer sacrifício. Não me candidataria, hoje, a ser 
diretor. O trabalho ficou extremamente sério e técnico. Hoje, eu não dormiría sossegado, fechan
do o MARGS e deixando um Rodin exposto ou os valiosos quadros da Bienal.

Guardo ainda a lembrança daquele Museu onde nada fechava direito, tudo podia ser tira
do, as torres caindo. Felizmente nunca houve roubo, mas uma torre desabou sobre uma aula de 
tapeçaria de Carla Obino. Marco Antonio Tondo, que trabalhava na torre que fica em cima da 
sala da Direção, teve um problema de saúde gravíssimo por causa dos pombos.

Eu só dirigi porque adorava o MARGS. Não tenho o registro de tudo o que aconteceu 
enquanto estive aqui, simplesmente achava uma maravilha trabalhar no MARGS, mas tinha que 
me vestir como diretor naquele calorão de janeiro, fevereiro! Tempos heróicos!

e era

* Professor e ex-diretor do MARGS
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Uma ligação profissional e afetiva

Eduardo Vieira da Cunha*

Museu vem de longa data, acho que desde o ano de meu nascimento,
Secretário de Educação à época da

Minha ligação com o 
1956. Meu pai, Liberato Salzano Vieira da Cunha, era oem

dos principais incentivadores do projeto do professor Ado 
mas pude recuperar esse período através de 

atelier. E também através da Revista

inauguração do MARGS, e foi um 
Malagoli. Claro que eu era muito pequeno, na época, 
relatos de meu saudoso amigo, professor Malagoli, 
do Globo, que recentemente descobri em um sebo. Era uma reportagem sobre a inauguração da 
sede do foyer do São Pedro, do ano de 1957, o mesmo ano em que meu pai morreu, em um 
acidente de avião. Ele aparecia lá, ao lado de Malagoli, das professoras Christina Balbão e Alice 
Soares, que anos mais tarde se tornaram grandes amigas minhas.

Pela interferência do próprio Malagoli, comecei a trabalhar no Museu em 1976. Eu era 
estudante de Artes Plásticas, e o MARGS estava la no Cotillon Club, na Salgado Filho, ocupando

que se subia a escada em caracol

em seu

o primeiro e o quinto andares do edifício Paraguay. Lembro-me 
para o primeiro andar, onde havia duas salas de exposição, além do acervo e do setor administra
tivo. Trabalhavam ali dona Ruth Blank, coordenadora do acervo, Jader Siqueira e Augusto
Mellender, também do acervo, Aristides, que creio era o mais antigo funcionário, ao lado de 
Christina Balbão, dona Nair Carvalho, secretária do Diretor, e o próprio diretor. No quinto 
andar, trabalhava o nosso grupo: o grupo técnico, responsável pela montagem de exposições. O 
coordenador era o saudoso Plínio Bernhardt, depois vinha o Tunuca (Antônio Carlos Silveira), 

formado em Artes Plásticas, eu, estudante do Instituto de Artes e, mais tarde, Fábioque era
Coutinho, na época estudante de jornalismo e professor. Trabalhavam, no Núcleo de Documen
tação e Pesquisa, Magdalena Lutzenberger, na Comunicação, Teniza Spinelli, Nelson Baibich,
Lygia Nunes, e na hemeroteca, Glascy.

Recordo-me, entre os eventos temporários, de uma bela exposição de desenhos do Carlos
do Museu, todas as quartas-feiras à noite,Pasquetti. Eu era encarregado da sessão de cinema 

quando projetava filmes em I6mm do acervo dos consulados alemão, italiano, norte-americano 
e japonês, para um pequeno público cativo.

Sobre a mudança para a sede definitiva, na praça, creio que em 1978, me lembro bem, 
porque eu fui para o prédio da Delegacia Fiscal antes da mudança do acervo. Lá, eu cuidei da

local, a da coleção de Arte africana, do Banco de Boston. Foiprimeira exposição realizada no
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montada no saguão, pois na sala ainda funcionavam guichês da Receita Federal. Lembro que o 
então diietor, Luiz Inácio, organizou um leilão, com doações dos artistas, com a finalidade de 
angariar fundos para comprar um laboratório fotográfico, onde eu trabalhei algum tempo, foto
grafando o acervo do Museu, que não estava documentado.

Creio que foi a partir da nova sede que o MARGS ganhou visibilidade: passou a integrar 
realmente o quotidiano cultural da cidade. Fiquei trabalhando lá até 1988, quando, por causa do 
concurso para docente da Ufrgs, tive que fazer a opção pela Universidade. Mas foi com pesar que 
deixei aquele belo ambiente de trabalho. Os alicerces de uma 

documentação em Artes PlásticasUm dos fatos marcantes de minha vivência no MARGS aconteceu em uma performance 
do gaúcho Flávio Pons, estabelecido em Amsterdã, ainda na década de 80; ela marca bem o 
Museu como receptor tanto da arte estabelecida como das novas tendências artísticas. Flávio 
realizava uma peiformance na sala hoje denominada Aldo Locatelli. Uma parte da performance 
consistia em quebrar uns pratos de louça no chão, enquanto os protagonistas diziam algumas 
frases. Assistiam ao espetáculo integrantes do grupo Oi Nóis Aqui Traveiz, dentre eles, Paulo 
Flores. Nessa época o grupo era conhecido por suas intervenções nada convencionais. E de assis-

Circe Saldanha*

tente, o grupo passou a protagonista: começou a incendiar papéis-jornal. O artista não gost 
nada da interferência e começou uma briga generalizada, 
mente, o

ou
em meio à queima dos papéis. Feliz- 

diretor do Museu, Jader Siqueira, e nós, os funcionários presentes, conseguimos debelar 
o princípio de incêndio. E a performance acabou na delegacia.

Na década de 50, as vitrinas da Rua da Praia apresentavam obras de arte. Viam-se pinturas 
livrarias, alfaiatarias, enfim em qualquer vitrina que se dispusesse a exibi-las; a arte não senas

mostrava em um lugar especial, exclusivo para ela.
Na época em que o MARGS foi inaugurado, eu tinha concluído o Belas Artes e fui traba

lhar no Instituto de Educação. Desenhava ilustrações para os conteúdos programáticos da Cadei
ra de Psicologia da Escola Normal. Fazia organogramas, fluxogramas e mapas. Uma equipe de 
psicólogos trabalhava na parte teórica. Eu também tirava fotografias das solenidades do Instituto; 
eu não estava ligada à parte de arte propriamente dita.

Comecei aos poucos a trabalhar com a arte da gravura. Desde o início interessei-me por ela. 
Quis fazer uma gravura em madeira, grande, com a imagem das vilas, principalmente da Vila da

pesquisa, e então peguei a madeira e comeceiRede Ferroviária, sobre a qual havia sido feita uma 
a fazer xilogravura com essa temática. No Belas Artes, Malagoli introduziu a composição, a projeção 

lá não havia aula de gravura. Estava sendo fundado, com a participação doda pintura, mas
Danúbio Gonçalves e do Grupo de Bagé, o Clube de Gravura. Aqui, havia o Scliar e outros 
trabalhando com gravura, mas era apenas o começo. No primeiro Salão que aceitou gravura,
Fahrion foi o único selecionado, com duas litos.

Acabei minha formação e depois fiz aperfeiçoamento. Casei-me logo em seguida, mas o 
meu marido não me incentivava a freqüentar o grupo de gravadores. Fui, depois, ter aula de 
xilogravura no Atelier Livre e na Chico Lisboa. Tirei o curso com Armando Almeida, no Ateliê 
Livre, quando era ainda na Rua Lopo Gonçalves. O curso era bem simples, e deu para aprender 
a lidar com a tinta, a limpar os rolos, a cuidar da pedra. Como a gravura sempre atraiu 
interesse, procurei me aperfeiçoar e ler muito sobre o assunto. Para publicação nos Boletins do 
MARGS, fiz uma série de pesquisas sobre essa técnica.

No MARGS, eu era ligada à biblioteca. Quando os jovens estudantes de arte vinham para 
monografias, ou para um trabalho mais curto, eu os orientava, especialmente na parte de

meu
!

suas
gravura. Existem na biblioteca livros específicos que tratam de litografia, e outros de gravura em 
geral. Eu também ajudava a preparar a documentação que hoje compõe os extensos dossiês dos

“ Artisca plástico e ex-íuncionário do MARGS artistas.
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Na sede definitiva foi montado um atelier de fotografia, que funcionava onde era o Gabi
nete Dentário da Delegacia Fiscal. Era uma peça escura e veio a calhar... Comprou-se então um 
ampliador fotográfico, bacias... A Mabel Vieira era a coordenadora e Eduardo Viera da Cunha ali 
trabalhava também. Ele fotografava as exposições, revelava no laboratório e uma seleção aparecia 
no Boletim. Mabel fazia também slides, fotografando as obras de arte, principalmente as pintu
ras. Ela fez audiovisuais de Pedro Weingártner e de Lutzenberger, entre outros, dos quais eu não 
me recordo agora. Nesses audiovisuais usavam-se, às vezes, dois projetores - era coisa da época. 
As sessões de audiovisual ocorriam no auditório, eram abertas ao público, obedecendo a um 
planejamento em que grupos agendavam dia e hora.

Quando havia necessidade de letreiros, eu trabalhava com o normógrafo. Usávamos tam
bém letras que vinham num papel e eram coladas. O logotipo do MARGS, usado nessa época, foi 
criado por mim. Fiz alguns trabalhos de diagramação para as publicações do Museu. Os cartazes 
de divulgação de exposições eram feitos artesanalmente, em serigrafia. Usavam-se os meios dispo
níveis para se ter uma divulgação de qualidade.

Mexendo num material guardado, achei um quadradrinho de papel artesanal assinado pelo 
Iberê. Lembrei logo daquele seu jeito de assinar, daquela sua compulsão pelo trabalho e da aber
tura do audiovisual sobre ele onde figurava o papelzinho. O Iberê gostava muito de passear na 
Rua da Praia e chegava sempre no Museu para conversar com a Flávia, com a Lyryss, a Joana, a 
Maria Elisa, a turma toda. Aqui ele se sentia em casa.

Uma coisa marcante, que ocorreu na sede nova, e de que me lembro bem, foi quando 
começaram a arrumar as salas do segundo andar. Havia um cofre que estava trancado, e o pessoal 
da Secretaria da Fazenda, ao sair daqui, falava: “está trancado porque dentro tem uma cobra” ou 
alguma coisa igualmente perigosa. Nós tínhamos uma curiosidade enorme de saber o que havia 
realmente no cofre, e então o Dr. Luiz Inácio chamou uma firma especializada. Abriram o cofre, 
e nós fomos desvendar o mistério: o cofre estava cheio daqueles selinhos que colocavam em 
documentos, um selinho longo, que todo mundo, muito tempo atrás, tinha de usar para recolher 
imposto. Nós achamos uma graça! Havia uma enorme quantidade que, pela falta de uso, acumu
lara lá dentro...

Madalena Lutzenberger coordenou um trabalho de elaboração de currículos dos artistas; 
foi o início do arquivo atual. No começo, era só uma caixinha com algumas fichas que continham 
dados básicos de cada artista. Depois, Madalena começou a arrecadar entre os artistas, e nos 
vernissages, os convites, que eram anexados à ficha. Nós íamos a todas as exposições; passamos a 
ser “ratos de exposição”. A idéia do Boletim também foi de Madalena, que trabalhava na Revista 
de Ensino, e tinha experiência com publicações. A gente sentia, desde o início, que tudo era o 
primeiro passo de alguma coisa muito importante.

* Artista plástica c êx-funcionária do MARGS
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Em 1955, Cláudio Morrain iniciou sua peregrinação pelas galerias, visitando artista por 
artista, exposição por exposição. E foi recolhendo todo material relativo aos acontecimentos artís
ticos do nosso Estado. Como ele mesmo diz: "furava todas as exposições e levava junto comigo 
uma telinha, onde o artista fazia uma miniatura do seu trabalho ou reproduzia sua assinatura.”

Assim começou seu acervo. Primeiro, por simpatia natural a tudo que dizia respeito às 
Artes Plásticas. Depois, por curiosidade e, mais tarde, como fonte de pesquisa sobre a biografia 
dos artistas e pelo seu interesse em conhecer estilos e técnicas.

Essa obsessão pelas coisas “incomuns” (recortes, catálogos) fez de Morrain um homem 
“fora de série”, modesto e anônimo, com a paixão e a resistência do grande colecionador.

Em 1981, após uma exposição realizada no MARGS: Artistas Plásticos nos Arquivos de Cláudio 
Morrain, o Núcleo de Documentação e Pesquisa recebeu do colecionador 467 pastas, contendo 
artigos sobre artistas plásticos gaúchos. Hoje, Morrain teve que se desfazer de seu enorme acervo, 
inclusive material europeu, enviado da França, da Itália, da Alemanha e de Portugal.

No dia 12 de setembro de 1986, o MARGS teve a satisfação de incorporar à sua documen
tação o restante do acervo pertencente ao colecionador. São 329 pastas de arquivos de artistas 
plásticos nacionais e estrangeiros, 15.000 recortes de jornais sobre artistas e arte em geral e 3.000 
catálogos sobre exposições individuais e coletivas.

Esse material foi entregue ao Núcleo de Documentação e Pesquisa, e já se encontra, em 
grande parte, organizado, sendo de importância inestimável para estudiosos, artistas, pesquisado
res e interessados em Artes Plásticas.

Como diz Walmir Ayala, “a existência de Cláudio Morrain é uma esperança, uma lição 
generosa e perfeita do que pode acontecer na raiz do coração do homem, quando a sensibilidade 
vem regida de uma natural inteligência... Sua coleção de rabiscos é um documento afetivo e de 
pesquisa instintiva que merece a atenção dos diretores dos nossos museus, dos historiadores de 
arte, dos críticos, dos colunistas”.

O trabalho de coleta de material é uma tarefa exaustiva, que exige resignação, firmeza, 
tolerância e perseverança para o colecionador, pois ocupa tempo, espaço e nem sempre é bem- 
vinda. Muitas vezes acaba como um produto secundário, a tarefa parece sem retorno.

O pintor de Estrela compreendeu que seu trabalho representava um esforço de enorme 
importância cultural e seus “rabiscos” e recortes passaram a ser um dos maiores acervos sobre 
Artes Plásticas no RGS.Rosana Gauer Kirchner*

Cláudio Jacob Morrain nasceu em 1916, em Estrela, Estado do Rio Grande do Sul. For
mado pela Escola Normal de Hamburgo Velho, foi professor por alguns anos, indo mais tarde 
integrar o quadro dos funcionários públicos da Secretaria da Saúde.

Desde criança, sempre gostou de Artes Plásticas. Seu pai, que era francês, pintava, desenha
va e lecionava música. Nesse ambiente de arte, foi se formando o “nosso colecionador”.

Em 1946, passou a morar Porto Alegre, onde estudou pintura, desenho e modelagem,em
tendo como professores Locatelli, Rubens Cabral e Lucienne S. Ruscbel, no Instituto de Artes da
UFRGS. Nesse período, somente a Casa das Molduras funcionava como Galeria de Arte na 
cidade, mas, mesmo assim, Morrain começou a entrar em contato mais direto com diversos * Ex-funcionária do MARGS c muscóloga

artistas. Fonte: Boletim Informativo do MARGS, n° 29
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Terceiro tempo: a Associação de Artistas Plásticos Chico Lisboa me indica, em 82, para a 
direção do MARGS. Paulo Amorim, Diretor do Departamento de Assuntos Culturais da Secre
taria de Educação, me convida, o Governador Jair Soares me nomeia. No dia da posse, passo por 
uma exposição de desenhos dos funcionários de uma secretaria de Estado, na grande sala de 
exposições do Museu. Naquele instante, tomei uma decisão: era preciso implantar uma política 
cultural que tivesse legitimidade perante a comunidade cultural do Estado, para que o MARGS - 
que não é coordenador de recursos - tivesse a independência de funcionar como um verdadeiro 
museu e não como um departamento governamental. Foram criados Conselhos de Acervo, de 
Exposições Temporárias e de Extensão, com figuras notáveis da comunidade cultural, sob a lide
rança insuspeita de Ado Malagoli. O Museu, que já funcionava em sua magnífica (e difícil) sede 
da Praça da Alfândega, foi ganhando autonomia e executando uma política escrita a muitas mãos.

Os funcionários, desmotivados por anos e anos de parcos recursos financeiros, em que 
nada parecia ser possível, já não se mostravam dispostos a desenhar planos. Quando finalmente 
resolveram ousar, viram muitos de seus projetos se realizarem.

O MARGS fez nascer exposições de relevo nacional como Chagall e a Bíblia, Iberê Camargo, 
Segall e o Judaísmo, Caminhos do Desenho Brasileiro e tantas outras. A Associação de Amigos do 
Museu assumiu a tarefa de realizar a monitoria, gerando um primeiro núcleo voluntário de edu
cação. Criou-se o Núcleo Investigação, aberto por Regina Silveira, que mensalmente ofereceu 
espaço para novas linguagens. Um programa semanal de palestras e outro mensal de concertos, 
liderado por Eleazar de Carvalho na Pinacoteca, trouxeram novo público à instituição. O Bole
tim, que desde o início da vida do Museu tinha alcançado nove tiragens, chegou ao número 32. 
Foi um período de grande efervescência e muito trabalho, que me deu grande satisfação.

Os diretores que me sucederam levaram o MARGS a um patamar ainda mais elevado, 
construindo sobre esta história, num processo que tem feito com que o Museu se situe entre os de 
destaque no cenário nacional.

Espero que muitas crianças continuem chegando à imponente sala de exposições com seus 
caderninhos, para se arvorarem em críticos de arte e passarem a usufruir desse magnífico universo 
das artes, como apreciadores informados e analíticos. Afinal, hoje os museus sabem que, além de 
sua função de coleta, guarda e conservação, são equipamentos de comunicação e educação infor
mal. Acredito profundamente que os museus possam ser as instituições humanizadoras das selvas 
de concreto em que as cidades se transformaram.
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Um museu com mais autonomia

Evelyn Berg lochp
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Minhas lembranças sobre a primeira sede do MARGS, no foyer do Theatro São Pedro, são, 
também, minhas reminiscências mais antigas sobre um assunto que veio a ser central no meu 
labor: arte-educação. Estava eu começando o Ginásio, no Colégio de Aplicação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul — constituído para ser um laboratório de pesquisas sobre educação 
— e nossa professora de artes, Maria Anita Linck, nos incentivava ao convívio com a arte, através 
da proposta de um Diário de Artes.

As galerias comerciais estavam em estado embrionário e nosso foco de visitação era mesmo 
o MARGS, aonde íamos de caderno em punho para registrar e depois exercer nosso espírito 
crítico em relação ao que tínhamos visto. Excetuando, talvez, as aulas de português, em que 
exercitávamos nosso beletrismo, não havia nada de que eu gostasse mais do que aquelas visitas 
silenciosas ao foyer, onde minha dimensão apenas humana e juvenil se ampliava, dando-me a 
sensação de participar do melhor que os corações e mentes de artistas talentosos haviam criado, 
integrando-me assim ao saber universal.

Uma exposição teve em mim especial impacto: Raimundo de Oliveira. Foi também este 
artista que, já adulta, pus-me a procurar em leilões que apontavam pela cidade.

Já na sede do Cotillon, minha memória coleta uma vivência da jornalista que eu era, res
ponsável pelas entrevistas de domingo do jornal Correio do Povo, geralmente centradas em Cultu
ra. O grande artista brasileiro Volpi inaugurava uma exposição no MARGS, e lá fui eu, de grava
dor em punho, para escutar o mestre das cores e tentar traduzir para o leitor um tanto da perso
nalidade e das inquietações daquela figura humana. Entrevista inesquecível: Volpi ou não sabia 
ou não queria falar sobre sua obra. Meia dúzia de palavras vagas - foi tudo que extraí de sua boca. 
Foi a entrevista mais frustrante de minha história jornalística.

I

: ;

•Jornalista e ex-diretora do MARGS
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preocupação primordial dos responsáveis pelo museu deveria ser com o acervo, sua organiza
ção e sua conservação. Sábio Malagoli!

Dentre as muitas histórias que gostava de contar sobre o MARGS, uma recebia destaque 
especial. Possuía um certo orgulho em lembrar que as primeiras obras internacionais, que agre
gou à coleção, foram adquiridas com letras do Tesouro Estadual, depois de uma disputa com 
Pietro Maria Bardi, que desejava integrá-las ao Museu de Arte de São Paulo. Abrindo um sorriso 
maroto, declarava: “E eu as trouxe para Porto Alegre”.

O relato desses fatos sobre os primeiros tempos de vida do Museu possui fundamental 
importância para relembrar que a instituição nasceu de um projeto museologicamente correto. O 
lamentável é constatar que, no decorrer desses 50 anos, seja por falta de conhecimento, ou por 
outros motivos quaisquer, em muitos momentos esse projeto inicial não tenha sido respeitado.

Conheci o MARGS no final dos anos 50, quando estava instalado no foyer do Theatro São 
Pedro. Eu era aluna de um curso de balé, que apresentava espetáculos no teatro, e, no final de um 
ensaio, por curiosidade, entrei pela primeira vez no Museu. Nessa época, já conhecia o Museu 
Nacional de Belas Artes, que visitei durante uma viagem ao Rio de Janeiro, acompanhando meus 
pais. A grandiosidade daquele prédio e os imensos quadros que vi deixaram-me impressionada. 
Talvez em decorrência desse fato, recordo que achei o MARGS muito acanhado.

Fui outras vezes ao Museu. Em seus espaços vi pela primeira vez uma exposição de gravu- 
Fato que ainda hoje relembro bem, pois muitas das gravuras possuíam formas diferentes das 

que estava habituada a ver. Achei algumas imagens um tanto assustadoras, fiquei chocada. Hoje 
dou conta de que naquele momento o Museu me ensinava a descobrir novas formas de 

expressões artísticas. Outra exposição que guardo na memória é a de Cândido Portinari.
Nos anos 50 e 60 do século 20, a vida cultural de Porto Alegre girava em torno dos espaços 

e instituições localizadas no centro da cidade. Esse perímetro urbano exercia um certo fascínio 
habitantes dos arrabaldes. Como exemplo se pode salientar que apesar de muitos bairros 

terem salas de cinema, havia um sabor especial em freqüentar aqueles localizados no centro.
As instituições culturais de que, pessoalmente, usufruía, e marcaram essa quadra da minha 

vida, obedeciam à seguinte ordem: Biblioteca Pública, local para onde me deslocava movida pela 
necessidade de pesquisar, tarefa seguidamente solicitada pelos professores; Theatro São Pedro, 
que, mesmo visivelmente necessitando cuidados, era o pólo aglutinador de espetáculos teatrais, 
musicais e de dança aos quais assistia sempre que possível, e por freqüentá-lo, tanto na platéia, 
como nos bastidores, sentia-o como um local muito familiar; Museu Julio de Castilhos, ao qual 
certamente nessa época freqüentei muito mais vezes do que o Museu de Arte; Auditório Araújo 
Vianna, com as apresentações de música e de canto que trazem à memória a figura elegante do 
Maestro Salvador Campanella.

Avaliando o contexto cultural do Estado, mais precisamente de sua Capital, nessas duas 
décadas, observa-se que o Museu de Arte - que só obteve espaço físico próprio 24 anos depois, 
fato que certamente dificulta a inserção de qualquer instituição junto à comunidade - tornou-se 
pouco a pouco um instrumento útil para o desenvolvimento cultural, transformando-se, no de
correr dos tempos, na referência mais importante para o setor.

Com o início das obras de restauração do Theatro São Pedro, em 1973, o Museu, ainda 
vagando pelos espaços da cidade, foi transferido para um prédio na Avenida Salgado Filho. Ape- 

das instalações inadequadas, manteve-se ativo, buscando realizar atividades e até mesmo im
plantando algumas inovações na prestação de serviços aos usuários. Freqüentei pouco esses novos 
espaços. Mas foi ali, certa ocasião, que pude apreciar, também pela primeira vez, uma instalação

'V

;

Longa vida ao Museu de Arte
ras.

me

Em 1954, quando Ado Malagoli fundava o Museu de Arte do Estado, que hoje merecida- 
mente leva seu nome, eu entrava na adolescência. As lembranças que guardo desse tempo são 
fruto de encontros que tive com o

nos

7:
artista, cerca de 30 anos depois. Nesses encontros, Malagoli 

demonstrava um prazer especial em relembrar os fatos que o moveram a fundar o Museu e os 
caminhos que precisou percorrer para concretizar sua instalação.

Professor e artista, assumiu a Diretoria de Artes da então criada Divisão de Cultura do

í

S
f
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Estado em meados dos anos 50, recebendo a incumbência de organizar 
preservar a história da produção plástica em nosso Estado.

um museu de arte para

A primeira tarefa empreendida foi reunir as obras de arte dispersas 
do poder público estadual e que atendessem os requisitos necessários para fazer parte de 
coleção do gênero. Além disso, recebeu o total apoio do Governador Ernesto Dornelles para 
adquirir, com verbas públicas, obras de artistas gaúchos e nacionais e, assim, construir a coleção 
da nova instituição cultural. Era formado em artes plásticas e Museologia, disciplina pouco 
conhecida em terras gaúchas naqueles tempos. Criterioso e ético, selecionou o que de melhor 
havia na produção plástica e isso se depreende

nos diversos órgãos 
uma

I

ao examinar a primeira listagem de obras do 
acervo do Museu. Gostava de ressaltar que tomou o cuidado de não se fazer presente à coleção, 
uma vez que poderíam acusá-lo de utilizar a nova instituição em causa própria. A primeira 
obra de sua autoria a fazer parte do foi adquirida tempos depois, quando já não se 

à frente da direção. Como profissional da museologia, defendia com vigor o prin
cípio de que o ingresso de obras num museu deveria ocorrer por meio de aquisição, respeitan
do os aspectos qualitativos do trabalho

acervo
encontrava sar

e a trajetória percorrida pelo artista. Ressaltava que a
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de arte, expressão de contemporaneidade na conservadora Porto Alegre. O Museu continuava me 
ensinando.

Em 1987, no calor de uma acirrada disputa, tendo de um lado o grupo que desejava a
manutenção do status quo, e de outro o grupo inconformado com a continuidade, assumi a

disse certa vez sua filha Nora) e Carlos Scarinci,Em 1978, alguns dias após a inauguração do Museu, no antigo prédio da Receita Federal,

num dos prédios mais bonitos da cidade, em 
mesmo as de pequenos formatos, pare-

direção, juntamente com Vasco Prado {vasto como 
indicado pela direção que se retirava. Havia nesse momento um forte desejo da comunidade sul- 
rio-grandense por mudanças em todos os setores da administração pública.

Foram tempos difíceis, com muitos problemas a enfrentar. O Museu saía de um período de 
muito glamour, que, no entanto, não correspondia à realidade. As instalações físicas necessitavam 
de reformas, a organização interna precisava ser remodelada, faltava um adequado serviço de 
segurança, e não havia, como até hoje não há, orçamento próprio, embora o crescimento da 
Associação de Amigos do Museu, criada pelo diretor Roberto Pimentel, nos idos de 1982, e o 
conseqüente aumento de contribuições tenham solucionado em parte o problema. Sem essas 
medidas, nenhum museu poderia cumprir suas funções e desempenhar o papel que lhe cabe

fui visitá-lo. Foi um encantamento vê-lo instalado
espaços amplos e mais adequados, onde as obras de arte, 
ciam maiores, mais imponentes. Tinham se transformado numa nova atração. Por curiosidade, 
subi ao primeiro andar e, de uma das janelas, observando o andar térreo, lembrei-me de minha 
visita ao Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. É preciso salientar que por trás dessa vitória - 
só quem trabalha em museu neste Estado sabe o quanto tudo é difícil — estão as figuras perseve- 

de Luiz Inácio Medeiros, diretor à época e responsável pela organização interna do Museu, 
criação dos núcleos de trabalho, e de Antonieta Barone, Diretora do Departamento de 

Assuntos Culturais. Esses dois lutaram, com o apoio de muitos outros, durante anos, enfrentan
do a burocracia para conseguir o intento.

rantes
com a

junto à comunidade.
Depois de alguns meses, Carlos Scarinci se afastou da direção, que havia assumido após 

longe da cidade. Vasco Prado se revelou um grande parceiro, ao se deparar com as

Os conhecimentos de Museologia e a admiração pelo que via despertaram-me o desejo de 
trabalhar na instituição. Como funcionária estadual efetiva, consegui, por solicitação de Medeiros, 
cedência para trabalhar no MARGS e, dessa forma, iniciei minhas atividades na então nova sede. A

muitos anos
dificuldades internas da instituição. Decidimos, então, desenvolver, paralelamente às atividades 
de exposições, cursos, salões, etc., o início das reformas necessárias no prédio. A Secretaria de 
Obras Publicas designou a arquiteta Ediolanda Liedke para assumir o projeto, definindo as prio-

troca de governo no Estado, ainda por meio de eleições indiretas, provocou mudança também 
direção do Museu. O cargo foi ocupado pelo artista plástico Jader Siqueira, pertencente ao quadro 
funcional da casa. Nair de Carvalho, mulher de atitudes firmes, da qual possuo boas recordações, 
que por longo período prestou serviços à instituição, continuou a exercer as funções de coordenado
ra do Núcleo de Administração. Jader e Nair me designaram para coordenar o Núcleo do Acervo.

As instalações físicas do Museu ocupavam somente uma parte do prédio na Praça da Alfân
dega. O porão estava cedido para uma agência do Banco do Brasil e ainda conservava objetos da 
Receita Federal. Na sala que hoje recebe a exposição das Pinacotecas Municipais, ficava localizado 
o Núcleo do Acervo. O espaço, de não mais de quatro metros quadrados, montado com divisó
rias, servia como reserva técnica, armazenando as obras, de tal forma que era difícil até mesmo 
abrir a porta. Mais tarde, foi transferido para o local onde hoje se localiza o Bistrô, no porão, com 
frente para a Praça da Alfândega.

O Núcleo do Acervo era responsável, entre outras funções, pelos plantões nas salas de expo
sições, pois não havia serviço de segurança fixa nesses espaços. Nessa função, contávamos com o 
auxílio de Anestor Tavares, colega exemplar e grande gravador, e Aparício da Rosa que, com dedica
ção, guardava na memória os acontecimentos bons e maus da vida do Museu.

Nesse período, um acontecimento levou à demissão do diretor. Jader Siqueira recebeu uma 
solicitação para instalar numa das galerias do primeiro andar uma mostra de cartazes sobre Alei
tamento Materno, parte de um projeto da Secretaria Estadual da Saúde. Como estava programada 
uma exposição para o mesmo período, o diretor não cedeu às pressões e negou o espaço. Deixou 
o cargo, mas não contrariou sua posição em defesa da arte e da instituição.

Em 1982, foram agregadas ao Museu as pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli, atra
vés de um contrato de guarda assinado pelo então diretor Roberto Pimentel e o prefeito Gui
lherme Sócias Vilella, homem de sensibilidade e cultura, preocupado com as condições em que 
essas coleções se encontravam. As obras estavam embaladas precariamente e armazenadas 
porão da sede da Prefeitura Municipal, local totalmente inadequado para prestar este serviço. A 
inexistência de um controle das obras exigiu grande cuidado durante o translado. As pinacote- 

apesar de sua importância, não possuíam tombamento, exigindo que acompanhássemos a 
saída das obras e nos deslocássemos com elas na carroceria de um caminhão.

na

ridades, uma vez que contávamos com poucos recursos.
As obras, realizadas em 1989, contemplaram a restauração da cobertura e dos vitrais, por 

onde infiltrava-se água, causando sérios problemas ao edifício histórico e ameaçando as obras de 
A existência de quatro dutos que despejavam água da chuva no local onde funcionara o cofre 

da Receita Federal, na época, usado como Reserva Técnica, é um dos exemplos da gravidade da 

situação.

arte.

O desejo de ver o Museu restaurado era imenso. Além da cobertura, iniciaram-se as obras
local os núcleos de trabalho. Certa ocasião, Carla Obino minis-no porão, prevendo instalar nesse 

trava um curso de tapeçaria num dos torreões do Museu. Numa tarde, estavam todos trabalhan
do quando ouviram estalos cada vez mais fortes e decidiram deixar a sala imediatamente. Ao 
chegarem à porta de saída, o teto desabou totalmente, fazendo um barulho estrondoso, que 
redundou apenas em um grande susto, porque felizmente todos saíram ilesos do episódio. Restou 
somente a história para contar. Felizmente, logo depois, o torreão foi totalmente reconstruído e
designado para receber cursos específicos de gravuras.

Nesses anos em que participei da vida do Museu, presenciei muitos fatos alegres, tristes, 
alguns cômicos e muitos cheios de tensão. Gosto de relembrar alguns trabalhos que deixaram 
boas recordações, tais como organizar, como curadora, as retrospectivas de 70 
Iberê Camargo, no MARGS, e de Vasco Prado na Fundação Armando Álvares Penteado, em São 
Paulo. Foram meses de estreito contato com as obras desses dois grandes artistas. Iberê havia 
indicado vários colecionadores residentes no Rio de Janeiro, possuidores de obras que ele 
derava essenciais numa exposição desse teor. Fui, então, em férias com minhas filhas, àquele 
Estado, levando a incumbência de contatar essas pessoas. As férias acabaram se transformando

anos de vida de

consi-

no em intenso trabalho.
Apesar das dificuldades apresentadas, fatos inerentes à trajetória de instituições, indis

pensáveis para a preservação dos bens culturais produzidos pela humanidade, mas esquecidas 
pelos donos do poder quando se trata de prover suas necessidades mínimas para o desempenho 
digno de suas funções, o Museu realizou, no decorrer dos anos, grandes e excelentes ações. E

cas,
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fácil tomar conhecimento delas através da listagem que o livro comemorativo aos 50 anos do 
MARGS apresenta.

Duas exposições ficaram marcadas indelevelmente: a mostra Kãthe Kollwitz (1867/1945). 
Descobri a artista no acervo do Museu, onde existem duas pequenas gravuras doadas por João 
Fahrion, aliás, as únicas doações aceitas por Ado Malagoli. Tornei-me interessada por sua história 
pessoal e por sua obra. Essencialmente gravadora, comprometida 
arte não era pura, mas mesmo assim era arte, que ela tinha finalidades e desejava atuar nesse 
tempo durante o qual as pessoas estavam desorientadas e precisando de ajuda. Quando vieram 
oferecer essa mostra quase não acreditei. Recebi como uma gratificação por todas as dificuldades 
vividas. A outra a que me refiro trouxe a Porto Alegre a obra de Arthur Bispo do Rosário, Registros 
de minha passagem pela terra,, que levou ao Museu um grande número de visitantes, representan
tes de todas as camadas sociais. Passava-se pela sala de exposição e via-se as pessoas observando as 
obras, contritas, como se estivessem fazendo uma prece. O Aíuseu, de uma forma ou de outra, 
sempre emociona.

No mundo em que vivemos, nada é só bom e nada é só mau. Isto nos permite suportar as 
dificuldades encontradas, acreditar e seguir em frente na busca da concretização dos objetivos a 
que nos propomos.

Hoje, vemos o nosso MARGS nas condições que sempre desejamos, graças a alguém que 
entendeu que os gaúchos mereciam um museu de que se orgulhassem. Todos aqueles que dedica-

trabalho para concretizar o sonho de Malagoli, certamente se sentem 
gratificados. Portanto, longa vida ao Museu de Arte!

J
seu tempo, dizia que suacom

ram um pouco de seu

* Téeniea em amimo* culturais c ex-diretora do MARGS
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ANOS 90

Luiz Felipe Noé conversa com Milton Kurtz, diante do 
trabalho coletivo realizado pelos artistas participantes do 

11 Encontro Latino-Americano de Artes Plásticas. 
Abaixo, IX Salão da Câmara Rio-Grandense, em 1990

Panorâmica da Praça da Alfândega onde se vê 
a obra do artista uruguaio Pera/ta, 

participando do II Encontro Latino- 
Americano de Artes Plásticas, em 1990
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Durante as comemorações dos 39 anos do MARGS, ao 
centro, a Secretária de Cultura Mila Cauduro, 

acompanhada de Helena May a DÃvila, Antonietta 
Barone e Ruth Malagoli, além do diretor do MARGS, 

Alhano Volkmer, em 1993

Obra de Arthur Bispo do Rosário apresentada no II 
Encontro Arte e Loucura, em 1990

Restrospectiva de Helena Maya DÃvila, entre Paulo 
Gomes e o diretor do MARGS, Ernani Behs, em 1994
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provocações e de esperanças na possibilidade da redemocratização, em que as artes no Sul 
tiveram ativa participação, culminando com o Movimento Artistas Pró-Diretas.

Depois, com a retomada da alternância no poder e com a criação, primeiro do Conselho de 
Desenvolvimento Cultural do Estado e, em seguida, da Secretaria da Cultura, entre 1987 e 1990, 
o Margs passou a se impor como nunca em minhas preocupações e atividades. Não só foi um dos 
palcos dos Encontros Latino-Americanos de Artes Plásticas que coordenei em 1988, 1989 e 
1996, como foi em uma de suas salas que tive a satisfação de criar a Galeria João Fahrion, onde 
realizaram sua primeira exposição inúmeros artistas que hoje estão aí com carreira consolidada, 
como Marilice Corona, Gelson Radaeli, Miriam Tolpolar, Flávio Gonçalves, Cris Rocha, Richard 
John, Hamilton Coelho, Eduardo Haesbaert e muitos outros. Também no Museu ocorreram os 
panoramas da arte sulina de cuja organização participei em três governos diferentes: Arte Sul 89, 
Arte Sul 93 e Arte Sul 96.

Tudo isso, entretanto, talvez não tenha ocorrido senão na seqüência de um velho cruzar de 
caminhos iniciado nos anos cinqüenta. Desde muito cedo, fui sendo levado para o que naqueles 
tempos a cidade nos dizia de arte e de cultura. Ainda criança, ia com meu avô aos concertos no 
Araújo Viana, na Praça da Matriz e, com minha mãe, freqüentava as exposições na Casa das 
Molduras. Mal começava a adolescência e descobri os roteiros não só dos namoros na Rua da 
Praia, em frente ao Krahe, mas dos concertos e espetáculos no Theatro São Pedro. E, natural
mente, as exposições organizadas pelo Margs. No palco, Mirandolina, com Maria de La Costa, 
Maria Stuart, com Cleide Yaconis, Pega Fogo, com Cacilda Becker, Gulda, Pablo Casais e tan
tos outros; no foyer do teatro, nos intervalos, Vasco Prado, Iberê Camargo, Ângelo Guido e 
quantos mais. Lá estava o Museu. Um museu do qual uma das primeiras exposições fora muito 
comentada lá em casa porque reunira pinturas de um antigo vizinho que presenteara meu avô 
com uma paisagem que presidia nossas refeições, colocada sobre o grande rádio da sala de 
jantar: o Pedro Weingártner.

Talvez venha daí a associação que sempre faço entre o Margs e o pintor. Coisa de sentimen
to, de emoção; embora me utilize da razão para encontrar relações entre a arquitetura eclética do 
prédio onde o Museu acabou por se consolidar e as experiências formais do artista, com o mesmo 
tom positivista do início do século 20 no Rio Grande. Relações também fáceis de se apontar entre 
o fato de a sociedade local ter-se visto pela primeira vez como centro produtor de arte nas obras 
de nosso ilustre conterrâneo, o pintor Pedro Weingártner, como noticiava o Correio do Povo, e o fato 
de o Margs ter-se firmado como o nosso Museu no imaginário das artes sulinas.

Um velho cruzar de caminhos

José Luiz do Amaral*

Lembro pouco do Museu na Salgado Filho; lembro mais da confeitaria da Lulu, do outro 
lado da rua, onde iam artistas, pessoal de teatro e quem mais gostasse de bom atendimento, boa 
música e bom papo. Não me agradava o jeito que o Margs tinha ali, preferia as exposições no 
Theatro São Pedro e no Mata-borrão. Talvez porque lá os tempos eram outros, menos marca
dos pela evidência dos descaminhos por onde, nos anos setenta, os sonhos iam dando 
nada. Até que, no início dos oitenta, o Margs, reentrou em tom e ritmo mais decidido em 
minha vida e, certamente, na de muitos mais. Mas também nossas vidas iam entrando 
compasso de retomada de coisas que haviam sido reprimidas.

Quando, em 1983, fui procurado pelo Britto Velho e pela Regina Ohlweiler com a propos
ta de que aceitasse uma indicação para a Direção do Museu, aquilo me pareceu loucura. E.era 
realmente de algo fora dos parâmetros do momento que se tratava. Uma tomada de posição de 
artistas jovens que pretendiam mostrar que existiam e queriam ser ouvidos, mesmo sabendo que 
naqueles anos, que ainda eram de chumbo, estava bloqueado o caminho para qualquer participa
ção vinda de fora dos mecanismos do poder. Se até o Prefeito era nomeado, sem ninguém ser 
ouvido, por que aconteceria de outro modo com o diretor do Museu? Mas é que o Margs era visto 
como algo nosso, de quem era do meio, um lugar onde ocorriam conversas, reuniões, debates e 
onde se aportava até para tomar um cafezinho ou ir ao banheiro. Afinal, ele não só fora criado por 

artista, mas outros já o haviam dirigido. Talvez tenha sido esse sentimento que influenciou as 
adesões ao que já se ia tornando um movimento, com a participação de nomes como Ado Malagoli 
e Iberê Camargo. Mas felizmente para mim, que já começava a me assustar com as proporções 
que a coisa ia adquirindo, tudo não foi além da tomada de posição:
Governador não abriu mão de colocar alguém de sua confiança.

Desde aí, o Museu não cessou de se evidenciar

em

em

um

era de esperar, o: como

no centro de debates e polêmicas. Logo, 
Salão Caminhos do Desenho Brasileiro e, depois, o bate-bocahouve a discussão em torno ao

gerado pelo 2o Encontro Nacional de Artistas Profissionais, que Gilberto Salvador, de São 
Paulo, posicionou-se em desacordo com a Funarte e com a organização do evento. Era tempo de

em

* Técnico em assuntos culturais e funcionário do MARGS
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Um projeto museológico 

inspirado

José Albano Volkmer*
bataram para a compreensão de um outro mundo das manifestações artísticas, iniciando pelos 
artistas locais. Pedro Weingãrtner, José Lutzenberger, Fernando Corona, Nelson Jungbluth, Vasco 
Prado, Zorávia Bettiol, Xico Stockinger, Vera Chaves Barcellos, dentre tantos que tive a oportu
nidade de estudar e observar nas primeiras visitas ao foyer do Theatro São Pedro e na sede do 
Cottilon Club. As exposições cada vez mais freqüentes do MARGS ensinavam, através da obser
vação e das leituras em esparsos textos de jornais, o desenvolvimento da sensibilidade para a 
percepção dos valores que os artistas comunicam sobre as suas interpretações da realidade. Mes
mo jovem, aos poucos fui conhecendo muitos dos nossos artistas nas visitas ao atelier de Vasco

Vagas e esmaecidas são minhas primeiras lembranças sobre a criação do MARGS; repor
tam-se à primeira Feira do Livro e não propriamente sobre o ato de criação dessa nossa grande 
instituição da arte. Jovem secundarista, eu não tinha conhecimento e acesso às informações sobre 
a política cultural e ao debate público sobre as artes plásticas. Não despertara para o mundo da 
arte. A Feira do Livro, sim, chamou-me a atenção. Aos 12 anos, manusear livros escolares e 
folhear obras de autores da literatura rio-grandense foi um impacto enorme. Foi uma desco
berta ouvir, junto às bancas da Feira, dentre gorgolejantes comentários dos visitantes, que se 
reuniam em grupos em torno dos cestos e das prateleiras de livros, referências sobre Darcy 
Azambuja e Simões Lopes Neto. Estes autores regionais abriram-me as portas para o mundo 
da literatura. Professores, estudantes, livreiros, políticos e amigos povoaram o imaginário juve
nil dessa festa ou quermesse de livros em praça pública, tendo a Feira me 
primeiros passos do conhecimento sobre a singularidade dos valores regionais.

A leitura, estimulada pelos livros da Feira, descortinou, aos poucos, um vasto campo de 
observações que alimentavam a curiosidade. Penetrar nesse universo da palavra escrita nos livros 
foi um impulso que abriu o caminho para desvendar a poesia, a história e a cultura do lugar e da 
região, em contraponto com os ensinamentos nas salas de aula, de visão eurocêntrica.

O interesse pela expressão literária se associou ao da expressão plástica, à medida que as 
ilustrações das lendas e dos contos gauchescos, pelos traços de Nelson Boeira Fàedrich, me arre-

Prado, ou nos vernissages das escassas Galerias.
No meu ponto de vista, o MARGS passou a granjear progressivamente reconhecimento a 

partir de sua transferência para o prédio da antiga Delegacia Fiscal do Ministério da Fazenda, 
onde hoje está sediado, junto à Praça da Alfândega. Com todos os problemas de manutenção do 
seu espaço físico e as adaptações iniciais para receber o acervo e implementar os seus projetos, foi

desenvolver e a adquirir condições para a

despertado para os

a partir desse momento que o MARGS passou a se
construção de sua identidade e personalidade próprias.

O povo passou a perceber e a respeitar o MARGS no seu imaginário coletivo, no seu lugar 
de caráter monumental, reconhecendo, na sua presença material na Praça, a imaterialidade dos 
seus valores solidamente construídos pela postura política e cultural de crescente independência 
artística e de serena liderança dentre os diversos projetos museológicos da comunidade artística
do Rio Grande do Sul.



O MARGS construiu o seu próprio perfil histórico e político e se insere no contexto das 
instituições culturais das Artes Plásticas do Estado e do país como um paradigma de reflexão e de 
indagação, como fonte de consulta e pesquisa, como inovação e respeito à história da arte, como 
instigante parceiro a se integrar ao diálogo e à colaboração com o acervo do Município de Porto 
Alegre, com outros museus, como o MAC-RS e os que começam a se firmar em diferentes cida
des do Rio Grande do Sul. O ideal será no futuro a construção de uma rede sistêmica de museus 
de arte, distribuídos geograficamente, de forma a buscar sua inserção no contexto da cultura 
artística das comunidades regional, nacional e internacional.

Nessa dimensão, o MARGS, sem dúvida, cumpre um papel fundamental, na medida em 
que liderar e se integrar com as políticas culturais das instituições museológicas, no circuito das 
artes plásticas.

Durante o período da minha gestão na direção do MARGS, alguns fatos ocorreram, sobre 
os quais cabem alguns registros. Havia sido tomada a decisão de remanejamento do pessoal do
cente e técnico, cedido para o Museu, para a Secretaria de origem, ou seja, Secretaria da Educa
ção. Foi aberto um concurso para novas admissões para o Quadro Técnico-Científico, mas 
levaria algum tempo para que o MARGS pudesse contar com uma equipe mínima e dar con
tinuidade à sua política cultural. Nessa fase, portanto, o Museu contou com apenas sete funci
onários, dentre auxiliares e técnicos.

Apesar dos enormes esforços desenvolvidos nas gestões anteriores, que realizaram 
lente trabalho, inclusive com a implementação, em etapas, do projeto de arquitetura que previa a 
sua adaptação mais adequada para as funções museológicas, nos dias chuvosos enfrentávamos as 
mesmas dificuldades com as infiltrações e problemas com as impermeabilizações. Chegamos a 
sugerir um concurso de instalações com baldes e espelhos d’água nos pisos. Face aos constrangi
mentos, foi possível realizar o projeto de recuperação e restauração, visando à adaptação do 
edifício, e encaminhá-lo ao Ministério da Cultura. As obras foram executadas na gestão se
guinte, concretizando finalmente uma das mais importantes reformas que proporcionaram ao 
MARGS as condições adequadas ao funcionamento, inclusive com o condicionamento do ar, 
dentre as excelentes novas instalações.

Houve, também, no período de gestão, o patrocínio privado para a recuperação do torreão 
principal, a melhoria da Loja da AAMARGS, a implementação do primeiro bar, a criação de 
jornal, do qual tivemos um primeiro número editado.

Procuramos sempre, durante a semana de aniversário do Museu, proporcionar atividades 
variadas, como concertos, palestras e reuniões de confraternização, para marcar a data tão cara à 
vida cultural de Porto Alegre.

Alguns anos de trabalho 

e treze de voluntariado
Evanice Pauletti*

Vim para Porto Alegre, em 1964, para trabalhar na Secretaria de Educação, como asses
sora pedagógica do Serviço de Descentralização do Ensino Primário, as famosas escolas 
construídas pelo governo Brizola. Em função do grande número de escolas espalhadas em 
todo o interior do Estado, estávamos sempre em contato com deputados e prefeitos munici
pais. Naquela época, ia-se muito ao Theatro São Pedro, Teatro Leopoldina, algumas galerias 
de arte, cursos no ICBNA e Aliança Francesa e, por último, mas nem por isso menos impor
tante, ao cinema. Era o auge do cinema europeu. Lembro de ter comparecido a várias exposi
ções e concertos representando a chefe do serviço; este era o filé do meu trabalho.

Fui trabalhar no MARGS no início de 1978, sob a direção de Luiz Inácio. Foram os 
últimos meses na sede da Salgado Filho. Eu era encarregada dos plantões de fim de semana, 
acompanhando os visitantes. Naquela época havia uma só plantonista e um só vigia. Também 
uma só era a sala de exposições. No meu primeiro plantão, num sábado de manhã, me afastei 
da sala para atender ao telefone, na sala ao lado. Ao retornar, encontro o vigia explicando para 
um visitante, em frente ao óleo sobre tela Peças móveis-, de João Gâmara (1977), o significado 
da obra: a história de um homem que tinha cometido um crime, assassinado sua mulher, 
cortando-a aos pedaços e colocando-os dentro de uma mala, era a história do Crime da mala. 
Até hoje, tenho gravada na minha memória a expressão de competência e felicidade do vigia,

um exce-

e a de espanto do visitante.
um Entre o fechamento ao público da sede da Salgado Filho e a transferência para a Praça de 

Alfândega passaram-se uns três meses. Durante esse tempo, traduzi vários textos do inglês sobre 
design industrial, que serviram de suporte para uma das importantes exposições de abertura:

Desenho industrial gaúcho, apresentando os dife
renciados estágios de confecção dos produ
tos da ZIVI Hércules, inclusive as obras dos
designers Nelson Ivan Petzold e José Carlos 
Borlancini — o talher de camping - premi
ado internacionalmente, e, desde então, 
fazendo parte do acervo do MOMA em 
Nova York.

A inauguração foi um aconteci
mento muito noticiado na mídia local c 

representou uma verdadeira virada na per
cepção do MARGS para os porto-* Arquiteto, professor universitário e ex-diretor do MARGS
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alegrenses. O evento reuniu um público apreciável e nós, funcionários, tínhamos aquela 
ção de pertencimento-. a casa era um pouco cada um de nós.

sensa-

Com o passar dos anos, houve períodos de muita dificuldade, por deficiências de insta
lações físicas mais adequadas, condizentes com as exigências museológicas, até que a restaura
ção definitiva, entre 96/98, deu ao MARGS as condições que hoje se exigem para que um 
Museu de Arte seja digno desta denominação. Recordo, por exemplo, da primeira parte do 
restauro do vitral (ainda na gestão de Mirian Avruch), que custou muito dinheiro e capital 
humano. E qual não foi nosso desconsolo quando, logo após o término do trabalho, tivemos 
alguns pedaços de vidro quebrados por bobinas de papel de máquinas calculadoras, atiradas 
do alto do prédio do Banco do Rio Grande do Sul! E como descobrimos que eram de lá 
lançadas as tais bobinas? Um dos vigias ficou de plantão, à socapa, até pegar o flagrante. Mais 
furioso que nós só ficou o gerente do banco, quando notificado. Até hoje gostaria de saber se 
identificaram o vândalo.

Fui funcionária de 75 a 83. Aposentei-me e fiquei quatro anos fora do País. Em 1989, 
voltei como voluntária e durante treze anos fui presidente (dois períodos), vice-presidente (dois 
períodos) e voluntária da AAMARGS. Foram dias de muito trabalho e dedicação e os fatos 
marcantes foram vários. Na fase pré-97, matava-se um leão por dia. O dinheiro era curto, os

furados, as goteiras orquestravam com sua cadência intermitente nossas salas, e os fios 
elétricos estavam sempre à beira de um curto-circuito, mas a nossa disposição 

Um das situações de que me lembro: não tínhamos dinheiro para bancar 
importantíssimo que nos daria tranqüilidade para aceitar certa exposição. No peito 
começamos o conserto, e eu atravessei a Praça da Alfândega e fui chorar as misérias para um 
empresário amigo, que tinha escritório ao lado do Clube do Comércio. Ele me ouviu, perguntou 
quanto precisávamos, pôs a mão no bolso e me deu o dinheiro ali, na hora.

canos

era enorme.
um conserto

e na raça,

Quando o rumor do seqüestro da poupança, no início do governo Collor, tornou- 
sistente, não sabíamos como tentar salvar nosso escasso dinheirinho. Compramos selos. A des
pesa de correio na época era muito grande. Tínhamos mais de uma exposição temporária por 
mês e a expedição de convites e do boletim mensal Em Pauta para a lista das autoridades, 
pessoas gradas, imprensa e todos os sócios, na época entre 500 e 700, custava uma fortuna para 
nossos parcos recursos. Ora, selo era a única coisa que não variava de preço de uma hora para 
outra e era o único recurso legal para investir o dinheiro. Quando se deu o confisco da poupan
ça, todo nosso caixa era de selos. Assim, durante muito tempo, fomos das poucas instituições 
que conseguiram manter contato com seus associados, e, no mais puro estilo escambo, trocáva- 

por selo o material de expediente com a Secretaria da Cultura, e até emprestamos selos 
para congêneres da mesma secretaria.

Pessoalmente, acho que foi muito auspicioso para o MARGS ter conseguido agrupar um 
número significativo de voluntários. Eles têm sido, muitas vezes, o braço direito das direções. Em 
1991, quando todos os professores foram retirados da cultura e o Museu ficou com menos de 
nove funcionários, os voluntários assumiram inúmeras funções, a única atividade em que eles não 
se envolveram foi na faxina.

se con-

mos

Nos anos 80 e início dos 90, a cultura do voluntariado ainda era incipiente entre institui
ções culturais, em Porto Alegre, por isso, de uma certa forma, a AAMARGS foi pioneira em se 
organizar e formar sua rede de voluntários. Demos muita consultoria sobre o assunto, e até em 
Belém do Pará foi parar nossa expertise\

* Ex-funcionária do MARGS e ex-diretora da AAMARGS
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para o trabalho. Havia muito a fazer. Aprendi muito com todos. Christina Balbão foi uma 
grande mestra.

Os funcionários eram incentivados a fazer cursos, como o de Especialização em Arte- 
Educação do Palestrina, o de Especialização em Museologia da PUC, e acompanhavam expo
sições fora daqui, em outros estados.

A sede do museu tem um aspecto imponente. As pessoas, à época, tinham até receio de 
entrar. Faltava-lhes o hábito de irem a museus desde pequenos. Faltava vivência. Vinham escolas 
e continuam vindo. A vivência da arte deve começar cedo. Lembro de uma exposição cana
dense que apresentou totens indígenas. Foi um sucesso entre os escolares.

Os lindos prédios da Praça da Alfândega atraíam a arte. Esse conjunto maravilhoso 
agora abriga o Memorial e o Santander Cultural, mas, antes disso, já imaginávamos o que há 
agora. Um sonho que se tornou realidade.

Os visitantes de fim de semana eram diferentes. Eram curiosos que estavam entrando no 
Museu quase por acaso. No início, os espaços para expor eram mais restritos. Havia salas com 
móveis e guardados dos antigos ocupantes que aos poucos foram sendo retirados e até doados 
para nosso uso. Herdamos arquivos, escrivaninhas, fichários. O cofre, logo após a mudança, 
estava ocupado e só veio a abrigar o acervo depois. As montagens de exposição eram feitas por 
mutirão, a profissionalização nesta área veio aos poucos. Havia uma sala exclusiva para tapeçaria, 
assim como as salas negras eram exclusivas da gravura.

Quem já trabalhou aqui, quando volta em visita, dá-se conta do quanto este lugar é privi
legiado. Além de bonito, vê-se a arte renovar-se sempre. Talvez quem esteja aqui todos os dias não 
tenha isso presente, mas é realmente um lugar privilegiado.

Um lugar privilegiado

Joana Mondadori*

Vim para o MARGS, para a sede atual, após a saída do diretor Luiz Inácio. Aqui já 
Christina Balbão que muito nos apoiou e com quem tive o prazer de conviver por muitos anos. É 
uma das detentoras da memória da instituição, pois esteve junto ao MARGS desde a sua criação.

Muitos funcionários permaneceram longo tempo no Museu e acompanharam 
de artistas em ascensão desde o inicio. Artistas ja consagrados, além do contato profissional, 
tornaram-se nossos amigos e nos visitavam. Iberê era um deles. Vinha consultar a documenta
ção do NDP (Núcleo de Documentação e Pesquisa), quando queria checar datas 
detalhes, depois complementou nosso acervo sobre si próprio doando-nos arquivos pessoais. 
Fui a primeira organizadora do material doado

encontrei

carreiras

ou outros

mas tive auxílio das colegas, depois soube que 
a Beatriz Marodin catalogou e acondicionou em papel neutro esse material além de com
Christina Almeida, ter organizado o Guia de Fontes de Iberê Camargo no MARGS, 
dando publicação.

aguar-
**

O NDP, onde desenvolví quase toda minha carreira funcional, recebia suas visitas ilustres e 
lembro-me de um dia em que Aldo Obino apareceu. Ele também havia nos doado extensa docu
mentação sobre arte. O tempo estava muito frio, esperávamos a neve para qualquer momento. 
Ficamos muito preocupados com a volta de Aldo Obino para casa.

* Historiógrafa e ex-funcionária do MARGS
Pessoas sempre foram muito importantes para mim, e elas no ambiente do Museu torna- 

tudo muito estimulante. O pessoal vivia a arte. Discutia-se sobre arte. Vinha-se ** O acervo de documentos pessoais doados por Iberê, em 1984, estão sob
a guarda da Fundação Iberê Camargo

vam alegriacom
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Com a abertura do MARGS, teve-se a possibilidade de apreciar uma pintura, uma gra
vura, desenho, escultura, cerâmica, tapeçaria, instalação, fotografia de arte, objeto e performance 
na forma e conteúdo peculiar de cada artista.

Meus primeiros contatos com a arte foram em visitas a residências e em consultórios médi
cos, quando acompanhava minha mãe e procurava me distrair olhando as obras penduradas nas 
salas de espera. Os consultórios tinham belas obras de arte! - Ainda não havia muitos monu
mentos espalhados pela cidade. Agora é possível ver o Vasco, no painel da Assembléia, o Tenius, 
no Parcão, a Tomaselli, em Ipanema...

Quando cheguei ao MARGS, fui trabalhar no Núcleo de Documentação e Pesquisa. Nossa 
coordenadora, inesquecível, era Madalena Lutzenberger; aberta a novas idéias. Outra pessoa im
portante para mim foi Circe Saldanha; ela tem prazer em ensinar. Com ela aprendi as caracterís
ticas e os processos da arte da gravura e do trabalho do gravador.

Existia uma efervescência artística no fim dos anos 70 e o Museu era muito freqüentado.
Tido, outrora, como um lugar de colunáveis e artistas endeusados, foi adquirindo com o 

tempo a posição de espaço aberto para todos, do intelectual experimentado às pessoas menos 
providas de conhecimento, riqueza e disposições afetivas em relação à arte. Devido a políticas de 
divulgação para todos os tipos de público, aos poucos, os vernissages, como encontro social, foram 
substituídos por encontros para troca de idéias, em que o interesse pelas obras preponderava.

Luiz Inácio Medeiros, então diretor, participou de um curso sobre preservação de obras 
de arte e o transmitiu para nós. Foi a partir daí que aumentamos nosso interesse pelo assunto e 
começamos a olhar a obra com visão mais profissional.

Pessoas oriundas de graduação em Letras, Artes Plásticas, História, Sociologia, entre 
outras, trabalhavam com dedicação no Museu, mas não havia conhecimento específico em 
Museologia. Uniam-se a 
encontros, íamos melhorando nosso 
empírico realizado começou a tornar-se mais profissional 
ram com isso. Pessoas ligadas ao Museu e Míriam Avruch, na época diretora, interessaram-se 
pela criação de um curso de Museologia. O primeiro Curso de Especialização em Museologia 
aconteceu na PUC em 1990 e 1991. Míriam estimulou os funcionários a freqüentá-lo. Um 
novo curso de Museologia só aconteceu anos depois, em 2002, na UFRGS, e, novamente, 
um grupo de funcionários foi fazê-lo.

O Museu, que iniciou no papel, sem sede própria, hoje está sediado num monumento 
arquitetônico em cuja inauguração estiveram presentes o Governador do Estado e a Primeira 
Dama, autoridades, artistas e convidados que apreciaram a exposição da maior parte do acervo e 
a apresentação do balé Mosaico, inspirado no piso da pinacoteca central.

A inauguração do Museu na nova sede, em 78, favoreceu o diálogo com a comunidade. O 
prédio por si só é uma referência em termos de divulgação. Ele se impõe! As exposições, antes, no 
Theatro S. Pedro, desapareciam diante das atividades teatrais, o mesmo acontecia com a sede na 
Salgado Filho, que não se destacava entre os outros prédios da Avenida.

No início da década de 80, época da gestão de Evelyn Iochpe, o MARGS deu um salto na 
divulgação. Muitos cursos foram realizados: de História da Arte, de escultura com Xico e Vasco. 
O Museu editou os primeiros grandes livros sobre Iberê, Stockinger e Vasco, além de catálogos 
diversos, com acabamento primoroso. O Museu saía do prédio e ia até a praça, onde foram 
promovidas exposições e balés. Evelyn procurava abrir espaço para a música e outras manifesta
ções de arte. Houve um desfile de modas, quando Iberê apresentou uma série de obras cujo tema

boa vontade e a curiosidade. Aos poucos, com palestras, cursos e 
desempenho. A partir da década de 80, o trabalho 

e o Museu e a comunidade ganha-
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era Manequins. A divulgação na imprensa era estrondosa. Nunca se tinha visto nada igual. Essa 
época de crescimento do Museu foi favorecida pela Lei Sarney.

A Associação dos Amigos, criada na gestão do Roberto Pimentel, solidificou-se. A verba da 
cultura, antes misturada com a da Educação, era muito restrita. A Associação foi a solução para o 
Museu receber doações, criar a Arteloja, que vendia catálogos de exposições, obter renda por 
meio de venda de obras de arte e, depois, candidatar-se às Leis de Incentivo à Cultura.

Os artistas, como Iberê e Vasco, entre outros, faziam matrizes de obras para a Associação 
imprimir, cuja renda revertia em benefício do Museu.

A gestão Evelyn foi importante para trazer a arte nacional e internacional. Promoveu “Ca
minhos do Desenho Brasileiro”, com repercussão nacional, e trouxe ao público do Rio Grande 
do Sul a arte que estava sendo feita no Brasil naquele momento.

A gestão de Míriam Avruch complementou a gestão anterior, divulgando a arte gaúcha 
não só aqui, mas no interior do Estado, através de exposições itinerantes.

Outro fato importante foi que a partir da década de 80 começou a impor-se a preponde
rância dos critérios técnicos na ampliação do acervo artístico. O Museu vinha abrigando obras 
heterogêneas. Com a criação do Conselho, que apreciava as obras que chegavam ao MARGS 
através de doação, novos critérios foram elaborados e solidificados

Cursos importantes ocorreram no Museu como o de Museografia, com Evaldo Schumacher, 
com Mestrado na Itália, que nos mostrou a importância da arquitetura para uma boa exposição 
e as vantagens dos prédios construídos para serem museus

Antes de reformado, o museu foi muito divulgado entre todas as camadas da população e 
havia grande interesse em atender à comunidade escolar.

O prédio começou a deteriorar-se, embora tenha abrigado grandes exposições, como as da 
gestão de Romanita Disconzi, que apresentou, entre outras, Regina Silveira e uma série que 
resgatou a Gravura no Rio Grande do Sul; o prédio não estava atraente para

O MARGS sofreu transformação e recebeu reais melhorias técnicas em 1998. Após 
de 98, que ocorreu com a participação do atual e, à época, diretor Paulo Amaral, o MARGS 

voltou a ter uma fase áurea e pôde abrigar exposições como Picasso, cerâmicas (1998), Missões 
(2000), De Frans Post a Eliseu Visconti (2000), e o Modernismo na Pintura Brasileira (2000), 
entre outras.

com o uso.

sobre os adaptados.

A restauraçãoos visitantes.
o res

tauro Cida Golin

Foram mais de dez anos de reclamações e expectativas em relação ao espaço que abriga o 
maior acervo de artes visuais do Estado. Finalmente, o prédio do MARGS, que integra o conjun- 

quitetônico da Praça da Alfândega, abre-se para o público totalmente restaurado, apó
materiais e tecnologias sem agredir o padrão arquitetônico do

Criado para divulgar as artes plásticas no Rio Grande do Sul, o MARGS foi além desse 
objetivo quando se tornou um espaço não só de apreciação e lazer, mas também de comparação, 
discussão, polêmica e transformação de pensamentos e afetos. Necessita, ainda, ampliar a divul
gação no interior do Estado, com maior número de mostras itinerantes e com palestras proferidas 
pelos técnicos do MARGS sobre o Museu, seu acervo e seu prédio.

s umato ar
interferência que somou 
início do século.

Depois do um trabalho de pouco mais de um ano, o MARGS entrou no seleto grupo dos 
aptos a receber grandes mostras, segundo os padrões internacionais. A restauração

deixou para o passado as infiltrações e as cascatas de 
escadarias de mármore. Quem obser-

novos

em-museus
preendida no belo prédio eclético de 85 anos 
chuva que teimavam em invadir as salas de exposições e as

cuidado as fachadas e paredes do edifício de 1 heo Wiedersphan, perceberá, agora, a 
variedade dos ornamentos projetados nos anos 10 por Victorio Livi e Franz Rademacher em 
diálogo com as esculturas de Alfred Adloff. Encontrará também uma rede eclética em perfilados 

detector de fumaça e controle de intensidade por dimerização, além dos dutos

var com

aparentes, com
visíveis do sistema de ar condicionado para a temperatura oscilar entre 21 e 24 graus cm umidade
constante.* Museóloga e ex-funcionária do MARGS
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As obras do MARGS consumiram quatro milhões de reais do Governo do Estado e do 
Ministério da Cultura, perseguindo tecnologias arrojadas e a necessidade de respeitar ao 
máximo as características do prédio, preocupação básica de 
projeto existia há nove anos, saiu do papel 
1977. Segundo as arquitetas que coordenaram os trabalhos, Alice Cardoso e Lisete Jardim, 
tudo o que foi trocado não tinha mais recuperação. Foi o caso da antiga rede hidráulica, 
canalizações de ferro corroídas, que foi substituída por reservatórios e tubulaçõ 
Foram usados, nos toaletes, azulejos clássicos e piso de mármore branco, além de 
previstos sanitários para deficientes físicos. Cada andar também ganhou um espaço destina
do ao atendimento de copa durante os vernissages.

O terraço, espaço crônico das infiltrações, foi impermeabilizado com manta asfáltica. O 
mesmo material, com alumínio, protege as cúpulas de cobre dos torreões, cujas chapas foram 
substituídas, assim como a estrutura de madeira corroída pelo cupim. Uma parte da cobertura 
recebeu um reforço estrutural para acoplar o equipamento de climatização de oito toneladas. A 
máquina do elevador da Atlas, um dos primeiros da cidade, também foi trocada, mas a cabine 
manteve as linhas originais.

um projeto de restauração. O 
investimentos feitos a partir do início decom os

com
es novos.

serem

A recuperação dos ladrilhos e dos azulejos foi feita em processo artesanal pelas mãos de 
especialistas. Os vitrais da clarabóia, que impressionam os visitantes do museu, foram limpos, 
restaurados, e a montagem foi realizada vidro a vidro, seguindo técnica original das ligações de 
estanho e chumbo.

Na reestruturação dos espaços, o projeto privilegi salas de exposições, protegidas da 
luz externa pelos painéis. O MARGS ganhou um auditório com 70 lugares, projetor e sonorização, 
além de uma sala de vídeo para 25 pessoas. A Biblioteca e Setor de Documentação foram 
ampliados com o recurso de mezaninos, aproveitando a altura significativa do pé direito. No 
primeiro andar, a Arteloja e a cafeteria vão ocupar salas específicas e adaptadas para suas neces
sidades. O setor Administrativo

ou as

espaço da Associação dos Amigos do MARGS forame o
reestruturados no subsolo. Há ainda um espaço destinado a um restaurante com ligação direta
para a praça.

Uma sinalização moderna, com flexibilidade para alterações, orienta o visitante nos quase 
cinco mil metros quadrados do Museu. Nas fachadas, a cor amarela segue o padrão escolhido 
para a inauguração do prédio que serviu, durante décadas, de delegacia fiscal. Essa pesquisa do 
tom original foi realizada por meio de prospecção de amostras com leitura óptica por computa
dor. No entorno, a pedra portuguesa integra o edifício restaurado à Praça da Alfândega.sua

* Jornalista, professora universitária e ex- funcionária do MARGS

Fonte: Jornal do MARGS, maio/98, n° 41
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Quintana, onde funcionava a Secretaria, ele me esperava em trajes esportivos - lembremos 
que era sábado. Apresentei-me, falamos uns cinco 
cando uns papéis como era o seu jeito, e me foi feito o convite para que eu dirigisse o MARGS. 
Disse-lhe que seria uma honra, mas ponderei-lhe que tinha uma empresa e que a questão de 
cumprimento estrito de horário não poderia ser seguida à risca em meu caso, embora eu

problemas. Pedi-lhe até para exercer o cargo de forma

minutos, ele quase sem me olhar, rabis-

pudesse conciliar as atividades sem 
gratuita. Ele respondeu que o fato de ser engenheiro era uma das razões pelas quais eu estava 
ali - aliada à condição de artista plástico - e o que interessava ao Estado era que a obra fosse 
conduzida s,ob minha fiscalização - embora indireta - , já que empresas contratadas para tal 
já tinham sido acionadas. Quanto a trabalhar de graça, não seria permitido, porque 
um ordenador de despesas e deveria, portanto, receber um salário, mesmo que simbólico, o 
que terminou por ocorrer. Assim, aceitei a designação. Foi minha primeira experiência 
vida pública e ela agregou à minha formação valores que eu não conhecia.

As obras passaram sob várias empresas, cada uma fazendo a sua parte e colocando a culpa 
na outra para justificar eventuais atrasos. Fazia parte do show, mas o fato é que passados dois anos 
o MARGS estava ali, reinando na Praça da Alfândega, as cúpulas dos torreões tinindo, fazendo 
reluzir o cobre. O MARGS era, agora, um museu. Foi uma satisfação muito especial poder inter- 
ir naquele momento, ajudar de alguma forma e ver, finalmente, a sede do MARGS sair da 

condição de um prédio decadente à de um edifício completamente restaurado. Então acontece- 
primeiras exposições: I Bienal do Mercosul, Cerâmicas de Picasso, Museus Espanhóis,

eu seria

na

ram as
entre outras. Tínhamos ganhado, enfim, condições físicas para além das básicas, primeira exigên
cia para que um museu seja competitivo nacional e internacionalmente. Vieram as leis de incen
tivo à cultura e com o braço indispensável da AAMARGS encaminhamos projetos através delas, 
ganhando alguns, dentre os quais aquele que nos permitiu a implantação do primeiro parque 
de informática e da moderna sinalização do Museu. Aquela foi para mim uma das mais gratas
oportunidades de crescimento pessoal.

*Artista plástico e diretor do MARGS em 1997/98
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esquerda, Armindo Trevisan acompanhado de
Clara Pechansky, José Luiz do Amaral e Ana

Maria Dutra, em 1988

Exposição Trajetória e Encontros de Iberè Camargo, na foto 
entre Evelyn Iochpe, diretora do MARGS, e Paulo 

Herkenhoff. Abaixo, panorâmica da abertura da exposição

Plínio Bemhardt, entre Míriam Avruch e
Danúbio Gonçalves na abertura de sua

exposição Desenhos, em 1988
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Joana Mondadori e Teniza Spinelli 
recebem de Aldo Obino parte de seus 

arquivos para ser incorporada ao NDP

Alguns aspectos da instalação da oficina de 
calcografia e gravura em metal sob a 

coordenação do artista e ex-diretor do MARGS, 
Armando Almeida

Curso de escultura com Vasco Prado eXico Stockinger, no 
torreão, no MARGS, em 1988
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m Performance no Salão Nacional 
Universitário de Arte Contemporânea 

no MARGS em 1988

Exposição de Frans Post a Eliseu Visconti, realizada em 
parceria com o Museu Nacional de Artes em 2000. 

Na foto abaixo, exposição Obras Raras, realizada em 
parceria com a Biblioteca Nacional em 2000lí

Sculpture Show, performance 
realizada em 1989
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i ■ Niemeyer, Steinhof e mostras de Picasso, Dali, entre tantas outras. E também mostras do Japão, 
China, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Rússia, Israel, Argentina, Uruguai, além das qua
tro Bienais do Mercosul.

De todo este panorama, destacamos os grandes salões da UFRGS, o decênio do Mata- 
borrão, que teria influenciado Niemeyer, e os novos projetos arquitetônicos, de alta inspiração. E 
como parte integrante dessa atividade cultural, vemos pairar o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, criado pelo bandeirante Ado Malagoli, que é o baluarte da expressão artística gaúcha, e que 
tem por parceiros o Santander Cultural, a Usina do Gasômetro, o Arquivo Histórico, a Casa de 
Cultura Mário Quintana e o que os nossos clubes acolhem, assim como as contribuições das 
várias universidades locais.

Quanto ao MARGS, não podemos olvidar a sua livraria especializada e as obras que vem 
magnificamente editando, assim como a grande e bela área que encima o edifício, os gabinetes e 
obras espalhadas por suas passagens, recantos e acervo.

Em torno da efeméride do MARGS, não faltarão as devidas comemorações e evocação, e 
nós, convocados pela direção do mesmo, colaboramos com algumas palavras, apesar de nossos 
noventa anos e de há um ano não termos escrito mais, porém não deixando de fazer o que ainda 
nos é possível.

I
5»

*

O Jubileu de Ouro do MARGS

ü

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, condignamente, evoca o jubileu de ouro de sua 
criação. Nascido modestamente no foyer do Theatro São Pedro, tendo por parceiro Malagoli, e 
fugazmente ocupando o Cotillon Clube, conquistou sede própria no magnífico prédio da Delega
cia Fiscal, que se transladou para o edifício “Chocolate” da Avenida Loureiro da Silva.

A sede própria do MARGS foi inaugurada na gestão beletrista de Luiz Inácio de Medeiros, 
com um eloqiiente balé da escola de Ilse Simon, que noutra ocasião teve obra sacra de Liszt bem 
encenada. Tempos depois, apresentou a OSPA, sob regência periódica de Eleazar de Carvalho, 
afora a musicalização ocasional eletrônica, além das palestras e cursos.

O MARGS, em cinqüenta anos, teve inúmeros e distintos dirigentes, conselhos e mostras 
excepcionais, individuais, grupais e coletivas, como a das Missões e da elite internacional, brasi
leira e gaúcha, em suas várias galerias.

Contemporaneamente, a arquitetura de museus passa por um período de revolução, o que 
não tem impedido o bom aproveitamento de construções já existentes, tais como adaptações de 
fábricas e até de instalações ferroviárias, a exemplo do que ocorreu com a Estação d’Orsay, em 
Paris.

■4,

4

1

Porto Alegre muito evoluiu no século 20 com as Artes Plásticas. Desde os primórdios do 
Instituto de Artes, do Atelier Livre da Prefeitura, da Associação Francisco Lisboa, da Editora 
Globo, da Casa das Molduras, passando pelas dezenas de galerias, salões, certames, grupos, lei
lões, intercâmbio e concursos. Aqui vieram mestres e artistas de alto nível como Di Cavalcanti,

’ Jornalista c crítico de arte
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Um orgulho para a cultura gaúcha

Danúbio Gonçalves*

Em 1954, passei a residir em Porto Alegre, agora já completando cinco décadas. Nessa 
ocasião, participei do IV Congresso dos Escritores Brasileiros, tendo oportunidade de fazer um 
retrato (desenho) de Graciliano Ramos e conhecer o Barão de Itararé.

Lembro-me, dessa época, dos raros espaços destinados a exposições. Existia a Galeria do 
Correio do Povo, onde participei de uma coletiva com os Novos de Bagé, e a Casa das Molduras.

Decisiva foi a criação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul pelo pintor e professor Ado 
Malagoli. Logo depois, a convite do arquiteto Gilberto Morás Marques, realizei uma exposição 
de litografia no foyer do Theatro São Pedro, uma das primeiras do Museu.

Em 1992, fiz uma retrospectiva com trezentos trabalhos em desenho, gravura e pintura no 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, depois apresentada no novo prédio da Praça da Alfândega, 
local definitivo para a Cultura do RS. A seguir, em 1995, comemorando os meus setenta anos, 
realizei outra retrospectiva. Em 2000, outra, Caminhos e vivências. Desenho, gravura e pintura. 
Exposição itinerante, que foi para o Rio de Janeiro, Brasília, Caxias, Pelotas e Bagé. Gratifícante 
contribuição e estímulo para meus caminhos.

Participei também de inúmeras coletivas do Museu, e fiz parte do Conselho do MARGS, 
na gestão de Fábio Coutinho. Entre tantas exposições marcantes da trajetória do Museu, lembro- 
me de muitas: ade Cândido Portinari (1958), a de litografia do Atelier Tamarindo de Los Angeles 
(1970), a Le Corbusier e o Brasil, a dos Grabados espanoles dos séculos 18 e 19, a do Desenho 
italiano - 86, a de Káthe Kollwitz, a de escultura de Vasco Prado e de Francisco Stockinger, a da 
Biblioteca Nacional - Obras raras (2000), as da conexão com a Bienal do Mercosul em sua parte 
mais significativa. Embora a memória pouco me ajude, estou ciente de outras mostras destacadas 
que realmente contribuíram para o resgate e afirmação da arte rio-grandense.

Outro fator positivo é contar o Museu com, além de seus Núcleos, o Café do MARGS, o 
Bistrô, a Loja e com os outros equipamentos indispensáveis a uma instituição museológica.

Hoje, após a restauração do magnífico prédio, obra do arquiteto Wiederspahn, em 1913, o 
MARGS conta com recursos para adaptação às obras expostas. Favorecido também pela localiza
ção central, durante a Feira do Livro, propicia grande visitação pública e consagração nacional, 
sendo um dos orgulhos da cultura gaúcha.

’ Artista plástico
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visitas. Vitorio Gheno, com seus excelentes bicos de pena, ainda não estava de moda em retratar 
as musas gaúchas, era só um jovem ilustrador da Editora Globo e da Revista do Globo, que 
quinzenalmente focalizava a vida porto-alegrense, cujas capas de Fahrion eram famosas.

Lembro-me de ter estado poucas vezes na sede do MARGS, na Avenida Salgado Filho. O 
lugar era acanhado, mais um depósito de quadros. O grande público certamente tinha inibição de 
entrar, pois anteriormente havia sido um clube privado, o Cotillon Clube, um local supersofisticado 
que recebia só a classe alta para jantares dançantes onde imperava o piano de Herbert Gehr.

Repercutiu esplendidamente a mudança do MARGS para uma sede própria, um dos mais 
belos edifícios da Praça da Alfândega, local de bom acesso para a população em geral. Mas a 
mudança foi difícil pela falta de verbas e pela precariedade do local. Luiz Inácio Franco de 
Medeiros, que estava na direção, não possuía dinheiro nem para as primeiras reformas. Os 
estatutos do Museu proíbem o comércio de qualquer obra de arte em exibição, assim, ele bolou 
um leilão de arte com obras doadas pelos artistas gaúchos, que eram patronos do evento, tendo 
à testa as Alices (Brueggemann e Soares), além de todos os grandes nomes das artes plásticas do 
Rio Grande do Sul. Com o dinheiro obtido, conseguiu fechar goteiras e fazer a mudança do ex- 
Cotillon da Salgado Filho para a Praça da Alfândega.

Com a boa publicidade do leilão e a colaboração da imprensa porto-alegrense, o Museu 
começou a ter freqüência que foi aumentando mais e mais, além de mudar a mentalidade da 
população em relação às artes plásticas, que deixaram de ser consideradas só futilidade, “coisas 
de ricos”.

-S

De longe, mas sempre 

atento ao nosso museu
i

T >TiF

Nos anos 40, tudo de importante que acontecia em Porto Alegre era no centro da cidade. 
E a cultura vinha de poucas fontes. O cinema norte-americano, no final da Segunda Grande 
Guerra, era o que nos trazia as maiores informações. O Imperial (famosas as matinês dominicais, 
com programas duplos), o Vera Cruz, o Rex, o Rio eram verdadeiros templos de sabedoria.

Mas havia também outro eixo de cultura fora da Rua dos Andradas, que era a Rua Duq 
de Caxias, com o Museu Júlio de Castilhos, o velho Colégio Anchieta 
(porque demoliram aquela beleza de edifício, para nada?), interrompida pela Praça da Matriz, de 
um lado a Catedral em construção com as missas na Cripta, e de outro o Theatro São Pedro. Era 
lá que se respirava a cultura que vinha do Rio de Janeiro, São Paulo e também da Argentina 
recitais poéticos da Bertha Singermann, muitos e muitos concertos e também as companhias de 
teatro de Maria Delia Costa (com Sandro Polônio e Itália Fausta), os Amadores de Pernambuco 
e o TBC, sem Cacilda Becker e com a estrela Nathália Thimberg, além de uma atenção especial 
ao teatro amador, entre os quais o Teatro do Estudante.

O São Pedro tinha outro grande valor cultural: a instalação do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, no primeiro andar, com Ado Malagoli lutando para mantê-lo vivo. Mas pouco se 
ia lá, só nos intervalos entre uma peça e outra, entre um concerto e outro.

Havia poucas, ou melhor, nenhuma galeria de arte, a não ser a da Casa das Molduras, da 
Rua da Praia, quase esquina da Rua do Rosário, a escola de Belas Artes, localizada no edifício 
modernista projetado por Fernando Corona, o saguão do Clube do Comércio, na Praça da Alfân
dega, o clube social de maior freqüência no centro da cidade. O circuito artístico 
mente amadorístico, enquanto o bom gosto das famílias tradicionais tinha o retrato da dona de 
casa ou de suas filhas, com a assinatura de J. Fahrion, em belo destaque nas paredes da sala de

:rt

ue
que estudávamoscm

■

Creio que as verbas nunca foram abundantes para os museus, algo comum no Brasil 
inteiro, mas os diretores dos museus sempre lutaram com isso. Provas são as direções de Luiz 
Inácio Franco de Medeiros, Tatata Pimentel, Evelyn Berg, Paulo Amaral e Fábio Coutinho, 
entre os nomes de que recordo.

Nos anos 60 e, posteriormente, quando escrevi para a Revista do Globo, Diário de Notícias, 
Folha da Tarde e Zero Hora, sempre dei muita atenção para as artes, tendo uma coluna especia
lizada em artes plásticas na Zero Hora, em que registrava todas as exposições de arte porto- 
alegrense, entrevistando os artistas. Na Revista do Globo e Diário de Notícias, com colunas assi
nadas, fazia a ronda das exposições, com fotógrafo ao lado, para fotografar as celebridades sociais 
da época, que não buscavam tão exageradamente um lugar na mídia. Creio ter ajudado no 
aumento do público nos vernissages. Fui o primeiro colunista a dar uma visão social nas exposi
ções de arte, algo corriqueiro nos dias atuais.

Eu possuía uma bela coleção de convites para mostras de arte, tendo anexado, a ela, 
grande quantidade de exemplares que me presenteou Xico Stockinger. Durante a gestão de 
Tatata Pimentel, fiz a doação de toda essa coleção para o MARGS, tendo recebido carta de 
agradecimento, que até hoje mantenho nos meus arquivos implacáveis. Desde a gestão de Evelyn 
Berg, quando eu trabalhava no Escritório de Representação do Governo do Rio Grande do Sul 
no Rio de Janeiro, comecei a enviar para o Museu convites que recebia no Rio, de cidades 
visitadas e exterior, fato que continua nos dias atuais. Fora disso, visito constantemente a sede 
em Porto Alegre, incluindo as belas exposições das Bienais do Mercosul.

Assisti à mostra Paris 1900 no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro e repeti 
a visita no MARGS, onde observei que a exposição ganhou em beleza e amplitude, devido às 
medidas da sala, aos vitraux e à iluminação. Isso prova o destaque do MARGS entre as salas de 
exposições do Brasil, atingindo o lugar onde realmente merece estar.
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Minhas referências de arte eram a Galeria do Correio do Povo e a Casa das Molduras. Em 
1958, fiz uma exposição na Casa das Molduras e o professor Malagoli foi ver, gostou de um 
quadro e disse: “Eu quero esse quadro para o Museu”. É aquele dos dois bois deitados que está no 
acervo. Ele comprou, mas não pagou, porque deixou a direção, quem pagou foi Maria Moritz, 
chefe da Divisão de Cultura. Nessa época, fiz um retrato dela e de Paulo Moritz.

O meu relacionamento com Maria Moritz foi através de Paulo Moritz, irmão dela, crítico
de música da Folha da Tarde. Ele foi o primeiro jornalista que fez reportagem comigo, com 
fotografia, publicada na Folha. Nessa época, eu estava muito interessado em fazer retratos, porque 
achava, e até hoje acho, que se chegasse ao máximo com o 
retrato de Paulo, meio impressionista, e Maria queria muito ter um retrato a óleo. Fiz algo bem 
clássico, da pintura pré-estabelecida, não tinha audácia nenhuma, um retrato perfeito. Acho que 
Maria foi o último retrato que pintei. O mais difícil na pintura é o retrato, porque, além da parte

que digo, um retrato bem pintado é 
fração de segundo e uma pintura são horas

5 ;
*JS* retrato tudo ficaria mais fácil. Fiz um

externa do retratado, tem a parte psicológica, e é por isso 
muito melhor que uma fotografia. Uma foto é uma 
de contato com o modelo. Aquele francês impressionista, que veio na mostra Paris 1900, não 
lembro o nome dele, levava tanto tempo para pintar um retrato que muitos deles ficaram incom-■P?

! pletos. Os modelos desistiam, cansavam.
Os artistas livres não apreciavam a pintura acadêmica. Eu, hoje, aprecio, mas naquele tem

po não, nem a minha turma. Mas a gente vive e se transforma. Locatelli era um pintor de elite 
que não nos interessava. Caringi, nós também discriminávamos, pois era acadêmico e estudou 
Alemanha. Nós também não tínhamos boa impressão do gauchismo. Era talvez um pouco de 
preconceito da juventude, porque a gente não ia muito a fundo nos assuntos. Eu hoje acho que o 
gauchismo é importante.

Locatelli disse-me uma vez: “Eu pinto assim porque é assim que querem que eu pinte. 
Quer dizer, estou pintando assim para ganhar dinheiro, mas quando for independente vou me 

artista moderno”. Nunca se tornou moderno, nem sei se realmente pretendia. Ele 
estava sabendo que existia um outro tipo de pintura livre que tinha seus apreciadores.

Os artistas livres (eu chamo de livres os artistas em oposição aos do Belas Artes) eram meio 
discriminados. Embora a gente tivesse uma boa relação com os artistas do Belas Artes, a gente não 
tinha voz. Então, essas coisas que aconteciam em altas esferas, não chegavam até nós. Nós não 
sabíamos bem o que era um museu e qual era a 
que era importante. Tínhamos um 
tirávamos lições dali, de qualquer modo.

Uma vez, fizemos uma exposição de seis artistas - eu, Vasco Prado, Koetz, etc., e provocamos 
críticas publicadas em jornal. Ângelo Guido foi muito aberto, aprovou nossa liberdade, mas, naque
la ocasião, Fahrion, que nunca escrevia em jornal, escreveu cheio de ironias sobre a exposição. Koetz 
ficou muito chateado, porque admirava muito Fahrion. Era a Exposição dosséis, no Correio do Povo. 
Quem escrevia na época eram Ângelo Guido, Castaneda, Paulo Moritz, Aldo Obino, Clóvis Assun
ção - o maior crítico de arte da época, escrevia uma crônica de cada exposição. Tinha muito mais 
importância do que tem hoje. Eíoje a crítica de arte no jornal é quase inexistente. Nós ficávamos 
muito desapontados quando faziam uma 
nos considerávamos em uma situação inferior, não éramos oficiais. Estávamos abrindo caminho a 
pau e pedra, e os artistas oficiais — Locatelli, Caringi — estavam no poder.

Alguns de nós abrimos portas para as artes modernas nas décadas de 40 e 50. Oswaldo 
Goidanich foi sempre uma locomotiva em matérias de arte. Ele, como jornalista e pelo seu pró-

Um museu grande e importante
na

■

I
l

Carlos Alberto Petrucci*

tornar um

Os artistas livres e os do Belas Artes davam-se muito bem. Tanto que, em 1943, mándei 
pela primeira vez um trabalho para um salão do Instituto de Belas Artes, e me deram medalha de 
bronze em pintura, eu tinha 23 anos. No nosso grupo estavam o Koetz, o Vasco Prado 
artistas que não eram ligados ao Belas Artes. Eram duas facções, mas não havia grandes discre- 
pâncias. A minha facção não estava por dentro das tratativas de criação do Museu. O pessoal do 
Belas Artes pode dizer muito mais que eu sobre o museu que o professor Malagoli inaugurou.

Lembro do Museu no Theatro São Pedro. Malagoli prestigiava o Instituto de Belas Artes e 
os professores. Nós ficávamos de fora, mas claro que íamos às exposições. Lembro da sala, 
foyer, era bonita. O professor Malagoli não era muito sociável; ele ficava sentado atrás da escriva
ninha, a gente entrava lá, cumprimentava de cabeça e via a exposição. Acontece que os espectado- 

do Theatro São Pedro desfrutavam do Museu enquanto não começasse a peça.
O Cotillon, segunda sede do Museu, era composto de peças muito pequenas, repartições 

miúdas, que formavam um labirinto - não tinha um bom aspecto. Acho que era menor que o

e os utilidade dele para nós, mas nos convencemos de
lugar para ver pintura. Mesmo sendo pintura acadêmica,

iI

no

res

observação negativa. Especialmente os artistas livres, poisespaço do rheatro São Pedro; o Museu ficou menos importante, essa era a impressão que se 
tinha. Mas havia uma coisa boa: não tendo a organização que tem hoje, os artistas faziam do 
Museu uma especie de clube, pois havia mesas e cadeiras convidativas; era lugar para se encontrar. 
O diretor estava sempre acessível, tudo era mais fácil.
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íeuusdqdjDfljprio temperamento, conseguia coisas extraordinárias e trabalhava muito. Ele tinha o Correio do 
Povo na mão, com o salão para exposições. Então ele era a locomotiva dessa turma de artistas 
livres, anterior ao Museu. Já existia um sistema de organização. Foi Goidanich quem vendeu 
dos meus quadros quando eu era um artista jovem, vendeu para o prefeito. Eu estava começando 
a expor. Com Vasco eu tive um relacionamento de 15 anos de amizade, participei dos primeiros 
anos

D;F!um U
H i

HAQ í

da vida artística dele, que, na época, tinha atelier e eu não, então eu vivia por lá. O modelo 
nu nós pagávamos meio a meio e desenhávamos muitos nus, centenas. J'V j|a■J&Z■

.1 mnUma coisa de que me orgulho mesmo é ter oferecido ao Museu a minha biblioteca de arte, 
mais de 400 volumes, dei tudo o que eu tinha de arte, livros e revistas. Isso é um orgulho para mim!

Foi o Luís Inácio que fez a mudança para a Praça da Alfândega. Eu fui convidado para ser 
diretor, antes do Luís Inácio, pelo P. F. Gastai. Mas eu não queria de modo nenhum. O Gastai 
estava em contato com políticos e precisavam de um diretor, até o momento em que o Luís Inácio 
tomasse a direção para fazer a transferência para a sede atual. Eu não me lembro de nada da 
inauguração. Quando soubemos que o Museu ia para aquele prédio, ficamos eufóricos. Porque 
aquele prédio é lindo e ali teria que forçosamente acabar sendo grande e importante como é hoje.

Eu sinto o fato de não poder participar da convivência com o pessoal do Museu. Eu sinto 
que o Museu ficou fora da minha alçada, pois está tão bem organizado, e todo mundo 
obrigações; mas eu sempre fui muito bem atendido. A gente, quando chega lá, 
balcão com dois homens. Aquilo é uma barreira para a gente entrar. Tem- 
eles estão ali para impedir a nossa entrada — e estão mesmo. Não para cima, para as exposições, 

para baixo. Eles não nos deixam entrar antes de falar com alguém lá dentro que autorize. Mas 
eu acho que está certo.
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tem suas
encontra um

0 se a impressão de que

mas

Arte e militânciaí

Zorávia Bettiol*
I

Em 1954, eu estava no Instituto de Artes, que naquela época se chamava Instituto de Belas 
Artes. Tinha 19 anos, cursava o terceiro ano do curso de pintura, sob orientação do professor Ado 
Malagoli. Sabia da existência do MARGS, mas não lembro, ou não sei, se houve discussão públi
ca a respeito de sua criação.

Na década de 50, o circuito artístico era acanhado em todas as áreas; entretanto, a área
musical era a mais ativa. O Museu foi um marco importante para a cidade, mas, estando abrigado 

Theatro São Pedro, ficava sujeito aos horários de funcionamento desse espaço e, tendo sido
do grande público, pouquíssimo habi-

no
instalado no foyer, ficava escondido e dificultava o acesso 
tuado a freqüentar museus e a ver exposições de arte plásticas.

Como eu era uma estudante de arte muito jovem e com pouca vivência em artes plásticas, 
não tinha condições de avaliar a repercussão do MARGS na nossa comunidade. O que me cha-

doação, de uma pintura de um menino com uma pandorga, deatenção foi a compra, oumou a
Cândido Portinari. Gostei muito das cores vibrantes e da composição e textura da obra.

Lembro de um acervo pequeno e de alguns acontecimentos que posso relatar. Houve um 
evento, acho que em 1959, após a apresentação da atriz Cacilda Becker. Ela doava a renda, se não 
me engano, da estréia da peça Pinga Fogo, para a Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, que pretendia comprar uma sede. O jornalista Glênio Perez discursou, agrade
cendo a doação, e Vasco Prado presenteou a atriz com um álbum do Negrinho do Pastoreio.

* Artista plástico
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Recordo-me, também, da mostra retrospectiva do Sopher, sogro de Eva Sopher. Vasco 
emprestou as bases para a mostra e, com Eva, as transportamos de carro e as carregamos até o 
museu. Essas bases ficaram emprestadas durante muitos anos, pois o Museu não tinha verba para 
comprar seu próprio equipamento. Não recordo se foi exatamente na década de 60 ou 70 que 
houve uma exposição de artistas do norte e do nordeste do Brasil, da qual o escultor pernambucano 
Abelardo da Hora participava. Ele estava com muitas dificuldades econômicas e parece-me, in
clusive, que estava preso. Vivíamos na época da repressão militar. Na hora do vernissage, 
a relatar o que acontecia com ele para as pessoas, elas colaboraram e o dinheiro foi remetido ao 
artista. Em 84, passando férias em Recife, conheci pessoalmente Abelardo e ele lembrava clara
mente do que havia acontecido, ficou feliz em me conhecer e mostrou-se agradecido, dizendo 
que aquele auxílio financeiro dos gaúchos tinha sido muito útil e oportuno.

Quanto ao Museu, gostaria que ele tivesse um prédio próprio, um bom acervo e muitas 
atividades para dinamizá-lo. Recordo que foi uma batalha intensa e prolongada, da maioria dos 
diretores do MARGS e dos artistas, para que ele fosse reconhecido e respeitado. O Governo do 
Estado dotava uma importância irrisória para a administração do Museu. A grande maioria dos 
funcionários não tinha formação especializada e não havia nenhuma verba para a compra de 
acervo. A quase totalidade do pequeno acervo do MARGS foi conseguida por meio de doações 
dos artistas. Muitas gestões se sucederam, mas, na minha opinião, as que mais se destacaram 
foram a de Evelyn Berg Ioschpe, muito significativa para as artes plásticas, e, mais recentemente, 
a de Fábio Coutinho.

No seu início, o MARGS não tinha uma política clara 
não tinham qualidade para serem apresentadas
período em que a sede do Museu esteve no Cotillon Club. O lugar era absolutamente inadeq 
do e essa situação era uma prova eloquente do desrespeito do poder público com a direção do 
MARGS, com os artistas e a comunidade, principalmente com os jovens. Naquela época, fiz 
contato para que a exposição da gravadora uruguaia Leonilda González se realizasse no Museu.

As entidades culturais que foram referência para mim, nas décadas de 50, 60 e 70, foram 
Associação Francisco Lisboa, Grupo Quixote de poesia, Teatro de Equipe, Instituto de Belas 
Artes, Theatro São Pedro, Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Pró-Arte e o Espaço - escritó
rio de planejamento, que foi fundado por arquitetos expurgados da Faculdade de Arquitetura da 
UFRGS por oposição ao regime militar. Como manifestação pública de apoio a eles, Vasco Prado 
e eu nos unimos ao grupo formado por Demétrio e Enilda Ribeiro, Nélson Souza, Vera Fabrício 
e Udo Mohr, entre outros, e criamos a Espaço Galeria de Arte.

O MARGS acabou recebendo o destaque que merece, quando foi transferido p 
atual endereço. O prédio é muito lindo, tem dignidade e é de fácil acesso para a população. O 
MARGS é um marco histórico-cultural, afetivo e turístico de Porto Alegre.

Creio que para a visibilidade do Museu contribuíram alguns fatores como as exposições que 
têm sido apresentadas durante a Bienal do Mercosul, algumas exposições individuais e algumas 
megaexposições, que tornaram o MARGS mais conhecido do grande público e também de crianças 
e adolescentes em idade escolar, que o têm visitado e participado de programas de arte-educação.

Vou registrar alguns fatos significativos de minha vivência com o MARGS.
No plano pessoal: realizei minha primeira exposição retrospectiva, A arte de Zorávia Bettiol 

- de 55 a 85; fui convidada a ministrar um curso de design de jóias em 92; e, em 98, realizei a 
mostra Persona e Personagem e apresentei a pesquisa que fiz nos Estados Unidos sobre headdresses;
Se você perder a cabeça use o chapéu mais próximo... de sua alma.

No plano coletivo: em 1979, os intelectuais e artistas estavam inconformados com a mu
dança do Departamento de Assuntos Culturais (DAC) da Secretaria Estadual de Educação para 
ser acoplado à Secretaria de Esporte e Turismo! Encontrei em meus arquivos a seguinte matéria 
“Artistas em comissões elaboram estudos amplos com sugestões para ação cultural” - Correio do 
Povo 31 /03/1979. A matéria refere-se à visita que a comissão dos representantes da cultura, com
posta por Tânia Faillace (literatura), Ronald Radde (teatro), Sérgio Sakakibara, mais conhecido 
como Japa (fotografia), e eu, representando as artes plásticas, fez ao jornal. Transcrevo uma parte 
do texto que se refere ao MARGS:

Zoravia Bettiol comenta de maneira resumida as posições defendidas por sua comissão: “Se 
examinarmos a situação das artes plásticas conforme o 'Depoimento Cultural’ do DAC, vemos 
que elas tiveram um lugar paupérrimo naquela atividade. O próprio Museu de Artes é uma coisa 
esdrúxula, pois temos pouco mais de 600 obras no acervo, o que significa que qualquer colecionador 
mediano possui mais peças que todo o Museu. O Museu, nesse sentido, foi um arremedo, porque 
não tem museólogos, não tem contatos com outras entidades semelhantes, nacionais e interna
cionais, etc. A culpa não é do Luiz Inácio, é óbvio, não faço crítica pessoal, mas estamos comple
tamente isolados! Por que isso? Por que na verdade não tivemos uma política cultural objetiva, e 
não tivemos, nas artes plásticas, igualmente, uma política, uma filosofia de ação. Foi tudo caóti
co, eclético no pior sentido. Agora que temos um prédio razoável, temos que conseguir profis
sionais. De amadores já estamos cheios, e de empirismo mais cheios ainda. Creio que uma pri
meira medida, como diz Vera Chaves Barcellos, é a realização de um curso de Museologia, 
urgentíssimo, para todo o pessoal dos museus, especialmente do MARGS. E se não houver gente 
especializada aqui para sua administração, vamos buscar lá fora, depois, enquanto isso, manda- 

nossos jovens fazer cursos, se prepararem, e na sua volta, eles terão onde atuar e o que fazer. 
O que precisamos, contudo, é de gente competente”. Zorávia lembra que, no atual momento, não 
se justifica nem mesmo a desculpa de que a inversão na área cultural é inversão sem retorno. Primeira
mente, porque este retorno se dá em médio e longo prazo, e não curto. Mas ainda que se reduzisse a 
questão a um problema econômico, a artista lembra que uma obra de arte internacional é um investi
mento seguro, de altíssima liquidez e garantia imediata: “ Termos em acervo, como ocorre no Rio 
ou em São Paulo, peças de Goya ou Van Gogh, é garantirmos financiamento para o museu”.

A demissão do artista Jáder Siqueira da direção do MARGS foi um dos fatores que contri
buiu para o surgimento do Movimento Gaúcho em Defesa da Cultura, em 1982, liderado pela 
Associação Francisco Lisboa, durante minha gestão. Um grupo de artistas têxteis, do qual parti
cipei, realizou o Evento Têxtil 85 e fizemos no 
também um seminário com palestrantes do Brasil, Uruguai e Argentina. O Evento têxtil teve 
grande repercussão, assim como o II Encontro nacional de artistas plásticos profissionais, realizado 
pela Chico Lisboa, na competente gestão da arquiteta e artista plástica Liana Timm.

comecei

.

!

em relação a exposições, e algumas 
em uma instituição. Sofremos muito durante o

ua- mos

MARGS a Exposição nacional de arte têxtil e
ara seu

* Artista plástica
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O professor Ado Malagoli, integrante desse Instituto de Artes, conseguiu transmitir esse 
espírito civilizatório ao MARGS, ao criá-lo em 1954. O patrimônio que o Museu ostenta hoje é 
fruto das doações provenientes de inúmeras pessoas cidadãs. Se formos identificando essas inú
meras pessoas, ainda que seja tarefa impossível pelo número, percebemos que elas possuem no
mes e histórias de identificação institucional e civilizatória. O que é significativo é que elas for
mam um continuum e uma corrente que nunca se partiu. Por isso torna-se difícil, senão perigoso, 
colocar em evidência períodos, épocas e personalidades.

O professor Ado Malagoli foi meu professor de Pintura. Estou certo de que ele sabia distin
guir Governo de Estado. Assim, criou o MARGS para o Estado e foi competente para passar por 
todos os sucessivos Governos, sem se prender ou ficar refém deles.

É evidente que eu, na condição de estudante de Pintura, me sentia na obrigação de ir 
semanalmente ao MARGS, quando ainda estava instalado no foyer do Theatro São Pedro. Não 
me contentava em visitar o que estava exposto. Muitas vezes subia até a reserva técnica, que ficava 
quase no sótão do prédio. Nessas visitas de final de semana, observava a construção física das 
pinturas com seus diversos entelamentos, bastidores e molduras, livres de sua apresentação 
museificada. Mas o fazia sob os olhares atentos de Christina Balbão, pronta para me ajudar. Ela 
também era minha professora no Instituto de Artes. Por isso a minha atenção era redobrada 
nessas buscas dominicais, e pelo fato de necessitar de toda a informação cultural, e nos momentos 
mais inusitados, pois eu já trabalhava em três turnos na época. Considero Christina Balbão a 
verdadeira e a primeira mediadora do MARGS, muito antes que se atribuíssem a esse cargo 
qualquer título ou nomenclatura.

Com o Golpe de 1964, me afastei o mais possível de qualquer envolvimento com o gover
no da época e passei a atuar em escolas periféricas de Porto Alegre. A partir de 1979, fiz 
longa pesquisa e uma dissertação sob o tema da Democracia, a partir de textos escritos por docen
tes num grêmio de professores de uma escola da periferia. Com a Abertura Política, a partir de 
1985, reativei as minhas ligações com o governo federal e fui convidado para lecionar no Institu
to de Artes. Mas todo o ar cultural ainda estava intoxicado pelos filhos, e depois netos, da Dita
dura, que se deixavam levar pela lei da inércia institucional e da necessária sobrevivência humana, 
sem questionar o que lhes era dado ou imposto como preço dessa sobrevivência. Para não me 
deixar intoxicar pelo poder remanescente em todos os recantos institucionais e entender a teleologia 
imanente na instituição, comecei, em 1995, a minha pesquisa para a tese Origens do Instituto de 
Artes da Ufrgs Etapas entre 1908-1962 e Contribuições na Constituição de Expressões de Autono
mia no Sistema de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, que acabei defendendo no dia 27 de junho 
de 2002, no Programa de História da PUC-RS.

Foi ao longo dessa pesquisa que entendi o trabalho do meu professor Ado Malagoli e, ao 
tempo, reencontrei Christina Balbão, mais lúcida do que nunca. Malagoli havia instaura

do aqui, não só a disciplina de pintura autônoma, como também ampliou a sua ação no Sistema 
de Artes Visuais do Rio Grande do Sul por meio do MARGS. Christina Balbão, por sua vez, foi de 
uma atenção e uma presteza inestimáveis ao tentar decifrar as bases logísticas da minha pesquisa 
para a tese, que estavam na passagem da Escola de Artes para o Curso de Artes Plásticas do 
Instituto de Artes da UFRGS.

Para testar a minha tese, ofereci cinco vezes um Curso de Extensão, no Instituto de Artes, 
em relação aos resultados da pesquisa daquilo que havia localizado no Arquivo Geral do Instituto 
de Artes da UFRGS (AGIA-UFRGS). Durante esses cursos, vários mediadores do MARGS, que 
os frequentaram, solicitaram que houvesse encontros no próprio Museu. Aconteceram vinte en-

A instituição MARGS

Círio Simon*

uma

Para entender por que essa instituição me é tão cara, é necessário expor alguns princípios 
gerais. Um desses princípios é o de que o MARGS é parte integrante de um projeto civilizatório 
do Rio Grande do Sul. Uma civilização se constrói instituições e não com organizações. Para 
ser uma instituição, necessita ter referencias permanentes e continuadas com a sociedade na qual 
ela deseja criar corpo.

com

Portanto, é impossível ver o MARGS fora do contexto das demais instituições qu 
põem o Estado do Rio Grande do Sul, e, de forma particular, as instituições que compõem a 
SEDAC-RS. Também é impossível admitir o MARGS personalizado por um ou mais cidadãos. 
Nesse sentido, os fundadores do Instituto de Artes do Rio Grande do Sul foram muito felizes ao 
escrever

e com-

O que constitui a pessoa jurídica em associação do tipo da nossa, não épropriamente o conjun
to dos sócios; é antes o seu patrimônio, o qual, no caso ocorrente, será formado pelas doações e liberali
dades das pessoas que verdadeiramente se interessem pelo desenvolvimento das artes entre nós. ”

mesmo

(Livro de Atas n° I f. 3v da Comissão Central do Instituto
Livre de Belas Artes do Rio Grande do Sul, Ata de 01.05.1908.)

Uma das finalidades do Instituto era constituir a primeira pinacoteca pública do Rio Gran
de do Sul. Isso foi realizado, desde 1908, por ações e liberalidade na aquisição de quadros e obras 
de arte que constituem atualmente a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul estava no horizonte institucional, pois um dos artigos do Estatuto do Instituto, de 
1908, determinava que, em caso de sua dissolução, as obras formariam o Museu de Arte do 
Estado.
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contros, entre os dias 25 de julho até 19 de dezembro de 2002, sob a administração da AAMARGS. 
O fato relevante desses encontros, e a minha grande emoção, foi quando Ruth Malagoli e Christina 
Balbão foram introduzidas, pelas mãos dos jovens mediadores, no ambiente das nossas reuniões. 
Evidenciava-se, nesses encontros no MARGS, que existiam instituições que faziam circular as 
artes visuais por meio de seus agentes qualificados, que 
uma instituição voltada para um
gestos. As pessoas podem ser fiéis aos seus projetos de vida e continuar a contribuir com 
instituição por meio das suas generosas doações e liberalidades.

O meu único orgulho pessoal é ter salvo alguns dos documentos históricos de uma dessas 
instituições e lhes ter destinado um 
Porto Alegre, que está prometido como futura sede do Instituto de Artes da UFRGS. O Instituto 
de Artes recolheu-se para a sua função formadora e pesquisadora nas artes do Estado. Como tal, 
o Arquivo Geral Instituto de Artes da UFRGS é uma referência para toda a cultura do sul do 
Brasil e, por mais humilde que seja essa 
prosperou neste recanto do Brasil. Paralelamente, a história do MARGS e seus documentos tam
bém constituem um riquíssimo acervo logístico do projeto civilizatório que cabe a uma geração, 
que deseja superar tanta violência e guerra, contrapondo-lhes a verdade que brota da

Um museu com infinitas possibilidades
assim realizam a teleologia imanente de 

grande projeto civilizatório, num Estado tão carente desses

Yeddo Titze*uma

1954, a opinião pública sentiu-se 
lacuna sentida pela sociedade. A referência imediata foi a de

Recordo-me de que, quando o MARGS foi fundado, em 
orgulhosa, ele vinha preencher uma

ponto de encontro entre os apreciadores da arte, visto que pouco ou nada havia que pudesse 
endereço valioso na referida área. A repercussão foi imediata nos dois 

sentidos, dada à localização do Museu, que congregava os amantes das artes cênicas com os das

espaço físico no prédio antigo da Faculdade de Medicina de

um
caracterizar-se como um

base logística, contém a verdade do que de fato vincou e
artes visuais.

Foram Ado Malagoli e Christina Balbão os pioneiros da formação do MARGS. Inúmeras
em benefício de uma 

a ser consertado. Na maioria das
vezes, vi Christina e Malagoli, com martelo e pregos nas mãos, sempre 
melhoria, de um acerto melhor, ou até de um pequeno detalhe

enfrentavam toda a sorte de problemas, mas a tenacidade de Ado e Christina trouxe os 
frutos, duramente conquistados. Lembro que o MARGS, naquela época, organizava o Salão de 

sempre por ocasião da Semana Santa; esse era um acontecimento esperado, pois conta
va com todos os itens, era aberto a todos os artistas que desejassem concorrer, e havia júri de

arte.

vezes,

arte sacra,

seleção e premiação.
A idéia de expansão permanecia sempre, pois o acervo crescia, e era necessário mais espaço, 
permanência no Theatro São Pedro cada vez conquistava um número maior de admirado- 

Lembro de que no início o Museu apresentava seu acervo e novas doações, pois as políticas de
a sua trajetória. Quan-

mas a
res.

exposições era clara: tudo aquilo que pudesse significar e credenciar 
do da mudança para a Avenida Salgado Filho, senti uma opressão, pois me parecia mais modesto, 

menos espaçoso, não era possível ficar confinado

novas

prédio residencial, sem as condiçõesem um

adequadas.
A inauguração da sede definitiva, na Praça da Alfândega, foi saudada como um grande

manancial de possibilidades que faziamfeito. Um grande prédio, inúmeras salas, salões e um 
prever que as artes visuais acabavam de ganhar considerável destaque. Isso era o resultado 

alcançado por seus fundadores e seguidores que tudo fizeram para que
sede fosse dignificada e honrada como merecia. Sem dúvida, a nova sede do 

MARGS tornou-se um marco na cidade e mesmo no País.

um
a nova

Após anos, encontro uma tapeçaria de minha autoria no acervo. 
Este trabalho havia estado, em 1976, em um leilão no Palácio Piratini,

Museu. Na época, eu residia eme posteriormente foi doado ao 
Brasília, e só soube da referida doação anos depois, quando retornei

a nossa Capital.
A visão que tenho da trajetória do MARGS é repleta de en- 

imagens e sonhos, que somente a arte pode produzir,cantamentos,
beneficiando a todos nós com suas infinitas possibilidades.

‘Artista plástico e diretor do Instituto de Belas Artes
' Professor universitário e artista plástico
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O compromisso de ser cada vez melhor

$

í

1 Minha aproximação com o MARGS começou no final dos anos 50. Adolescente, numa 
visita a Capital, fui conhecer o 1 heatro São Pedro e conseqüentemente o MARGS; naquela 
época, iniciando história, precariamente instalado no mezanino do teatro. Acanhado, mistura de 
historia, arte e repartição, nada havia daquilo que, através de livros, preenchia o meu imaginário

is tarde, já cursando jornalismo na UFRGS, em grupo, visitávamos algu
mas exposições e participávamos de vernissages. Era o final dos 
iniciava na profissão, inteiramente voltado para o segmento cultural.

Como jornalista, acompanhei a mudança para a antiga sede do Cotillon, na Avenida Salga
do Filho, onde já havia a tentativa de configurar 
espelhos que permaneceram na sala destinada a mostras temporárias. Seguiu-se o trabalho árduo 
do diretor Luiz Inácio de Medeiros que, por meio de uma eficiente política, conquistou o espaço 
da antiga Delegacia Fiscal, levando o MARGS para sua sede definitiva, junto à Praça da Alfânde
ga. Ali começou a difícil tarefa de organização, já que o Museu estava ganhando uma área fantás
tica que, nos primeiros tempos, ainda dividia com outros departamentos.

Foi um período de expansão, muito trabalho e poucos recursos, já que ainda não existia, 
por parte da comunidade, a conscientização do que o Museu significava para o Estado. Aos 
poucos, a grandiosidade do prédio começou a produzir efeito sobre a população que começou a 
aproximar-se da instituição cultural. Mostras se sucediam nos espaços adaptados 
ração museológica adequada. No início da década de 80, vivenciei diversas situações, atuando 
setoi de Comunicação Social. Fiavia sonhos, projetos, mas o dinheiro continuava escasso.

Os anos que se seguiram foram marcados pela realização de mostras importantes de artistas 
nacionais e locais. Aos poucos, as instalações iam sendo adaptadas, em busca de um padrão que 

aproximasse das normas internacionais. Mas para alcançar a configuração atual, o MARGS 
teve que fechar as portas, no fim da década passada, e ser submetido a uma reforma de base, 
o transformou e o colocou à altura de outros museus do Brasil e até do exterior.

sobre museus. Anos mais
60, e logo depois eu meanos

um museu, apesar da pista de dança e dos

'MUSEU OE ART5 00■ en mum m sul
, sem a configu-

no
i:

*00 MALA00U
Inos

que

Assim, ele comemorou seu cinqüentenário, contando com a credibilidade da comunidade, 
tendo a responsabilidade de proporcionar a seu público uma programação cada vez melhor.

’ Jornalista c gaicrtsra



Estreita ligação com o MARGS

Paulo Porcelia*

Uma trajetória ascendente

Henrique Leo Fuhro*

Minha formação acadêmica no Instituto de Belas Artes (IBA) 
artística, desenvolvida no anos 60, convivendo 
novas gerações, corre paralela à trajetória do MARGS. Vivi a época 
debates e a futura criação do Museu, ideal de Ado Malagoli, professor de pintura no IBA.

Minha vida artística correu em estreita ligação como MARGS, expondo 
em todas as sedes e épocas que a instituição viveu. Espaços modestos, im

provisados, mas atuantes, os quais deram oportunidade a exposições e 
eventos pioneiros.

Ocupando, desde 1978, a sede definitiva no edifício que se consti
tui em importante patrimônio arquitetônico cultural, o Museu permite 
questionamentos sobre os limites e a extensão da arte. Grandes

e a conseqiiente atividade 
com nomes que iriam determinar os rumos das

que surgiu o sonho, osem Nasci em 14 de outubro de 1938. Então, em julho de 1934, eu tinha 15 anos, portanto, 
não acompanhei os primeiros tempos do MARGS. Sei que o Museu foi criado por Ado Malagoli.

A primeira exposição do MARGS foi realizada na Casa das Molduras. Como eu 
iniciando como artista — fui precoce — a visão desse evento foi muito boa. Visitei varias vezes a 
mostra. Aliás, tudo acontecia na galeria da Casa das Molduras, que ficava na Rua da Praia. Além 
do acervo do MARGS, vi Pancetti, Helios Seelinger, Hans Steiner e outros.

estava

aquisições feitas por Malagoli resistiramÉ importante que se observe que o acervo base e as
demonstram o cuidado que ele teve na sua formação, e, também, o “acerto”.

A sede para o MARGS, no foyer, também não foi fácil. Mas Malagoli conseguiu. Sempre 
houve precariedade de ferramentas para montagem de exposições; só para exemplificar, na gestão 
Xico Stockinger o martelo ele trouxe de casa.

Vale destacar que na gestão de Carlos Scarinci veio uma 
que, gentilmente, e com a maior boa vontade, o professor Walter Zanini trouxe a Porto Alegie. 
Isso graças a P. F. Gastai, do Correio do Povo, que gostava de arte e convenceu Breno Caldas a 
patrocinar o transporte, o seguro, etc. E, pela primeira e única vez, vi Breno Caldas em um 
vernissage. A mostra foi no foyer do Theatro São Pedro.

A passagem para o Clube Cotillon foi um avanço. Porém, avanço mesmo aconteceu, na 
gestão de Luiz Inácio Medeiros, quando, juntamente com o apoio de Paulo Amorim, foi feita a 
mudança para a sede atual. Apesar de tudo, a cultura depende de política. Vi no MARGS

fotos de gado leiteiro e vestuário gaúcho, aliás, esta permaneceu

ao tempo e
exposi

ções tornam-se eventos integrados à sociedade. Hoje, é uma extensão 
ilimitada da coletividade, promovendo debates, estudos, 
nacionais e internacionais, otimizando um amplo conhecimento do 

patrimônio artístico e cultural.

cursos e eventos

parte do acervo do MAC-USP,

Atualmente, mantenho contato permanente com o 
MARGS e contribuo com as suas atividades participando e 
ministrando as oficinas de Pintura e Desenho da Figura Hu
mana que o museu promove junto ao público.

mostras
interessantes, algumas com 
andar de cima por longo tempo.

Finalmente, na gestão de Paulo Amaral, o MARGS foi reformado. Pronto para ser usado. 
Fez a primeira exposição de arte erótica e a
Bergamin), já com estantes especiais e catálogos, ambas com curadoria de Renato Rosa.

no

mostra de Cerâmicas do Picasso (coleção Jones

'Artista plástico
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Na minha opinião, foi na gestão Fábio Coutinho, com o museu já reformado, que o MARGS 
passou a ter participação mais intensa na comunidade e credibilidade entre as instituições e os 
museus brasileiros. A partir da exposição Missões-, todas as outras foram montagens impecáveis, de 
qualidade, com catálogos que podem comprovar o que afirmo. Enfim, um trabalho bem 
tado. O acervo cresceu, os intercâmbios também. Foi editado o primeiro catálogo, a cores, do 
Museu - um projeto da AAMARGS junto à Lei Rouanet - e o Catálogo do MARGS na Coleção 
Banco Safra, além do Catálogo das aquisições

Atualmente, penso que o MARGS tem tudo para ir além do conseguido. Paulo Amaral 
marcou o início do que o Museu é atualmente, pois o reformou, o que não foi fácil. Quem fez a 
reforma, consegue tudo. Para dizer a verdade, eu e meu povo somos assíduos do MARGS. So
mente como espectadores, pois nunca participei ativamente do Museu.

execu-í

recentes.

Paulo Hecker Filho*

Visitando desde sempre o Museu, já mal agüento a “Dama de Branco”, o Vestindo Ver
de”, o Di, Portinari, o Segall, mas sigo descobrindo certas paisagens antigas e às vezes me surpre
ende alguma ressurreição do acervo, como, há um tempo, os bons quadros de Christina Balbão e 

Antônio Gutierrez.
Gente, antes ia pouca, com os funcionários envelhecendo, cansados de estar em pé, raro 
oportunidade de observar a alguém — não vá além da risca! Com as décadas tinha de 

melhorar, mas esquentou mesmo sob a direção passada de Fábio Coutinho. Com prática de
apresentação das mostras. Buscou um toque de

M
com a5

II;
galeria, caprichou nas relações públicas e na 
invenção - é de citar a retrospectiva de Vasco Prado - e trouxe belezas de outras plagas, inclusive 

série da França, com pelo menos dez quadros réussis de Picasso,
O Memorial do Rio Grande e o Santander Cultural, criados ao lado do MARGS, devem

Et
non plus ultra.umuma

também ter contribuído a que se esmerasse. O Memorial teve, entre outras, uma história ilustra-
sob a direção do notável ensaístada da Revolução Farroupilha fiel à verdade, coisa rara no caso,

Luiz Roberto Lopes. O Santander conheceu afluências inéditas, como nas mostras sobre Freud e 
das noventa e quatro gravuras de Picasso, o próprio. A um passo disso, o MARGS 

de se virar e mesmo gastar, não pode ficar atrás, e as três instituições acabam por situar a arte

?;

como no caso 
tem
na praça central; vamos lá?

A direção de Paulo Amaral continua a linha anterior, tanto no apuro das mostras como nas 
boas relações com a mídia e instituições congêneres. Há um colorido atraente no Jornal do MARGS, 

tiragem de vinte mil exemplares e distribuição gratuita; até na limpeza do prédio se mostra 
serviço, inclusive com um ar-condicionado tão cumpridor que uns apressam a visita receando o

7

S.:
íi

i
■

com
|;

•lí
M resfriado.

Bom exemplo é a atual apresentação de Rodin. Tem explicações breves, mas satisfatórias, 
pintadas na parede, nada menos, e uma 
sombra, em que o artista chega a ele mesmo
Isso é revelador, ensina e está lá, a ser conferido grátis. Haja MARGS.

Ü criativa disposição das peças, ressaltando o Torso da 
no impacto que sempre quis dar da força humana.

I'
íl

* Escritor c jornalista* Artista plástico
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1 1

KURT G. SCHMELING 
12/1973 a 04/1974

PLÍNIO CÉSAR BERNHARDT 
04/1974 a 03/1973

LUIZ INÁCIO FRANCO DE MEDEIROS
05/1975 a 1979

JADER SIQUEIRAW1 1979

ROBERTO VALFREDO BICCA PIMENTEL
10/1980 a 1983

EVELYN BERG IOCHPE 
1983 a 1987Diretores do MARGS

ADO MALAGOLI 
1954 a 1959 VASCO PRADO, CARLOS SCARINCI e MÍRIAM AVRUCH

Direção conjunta: 1987
GLÊNIO BIANCHETTI

1960 MÍRIAM AVRUCH 
1988 a 1991

FRANCISCO STOCKINGER 
1963 a 1964 ALBANO VOLKMER 

1991 a 1993
CARLOS SCARINCI 

1964 a 1967 ERNANI BEHS 
1993 a 1994

FRANCISCO STOCKINGER
1967 ROMANITA DISCONZI 

1995 a 1996
GILBERTO MORÁS MARQUES 

1968 a 1972 PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
1997 a 1998

ANTÔNIO HOHLFELDT 
02/1972 a 06/1972 FÁBIO LUIZ BORGATTI COUTINHO

1999 a 2002
ARMANDO ALMEIDA 

07/72 a 02/1973 PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL
2003

FLÁVIO ROCHA 
03/1973 a 12/1973

Pesquisa elaborada por Beatriz Marodin
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Cronologia do MARGS

1983
Portaria 04/83 de 20 de junho de 1983 — Determina a trans

crição, no Livro de Tombo Histórico do RS, do imóvel situado 
entre as ruas Sepúlveda e Capitão Montanha, onde está instalado 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul;

1954 - 29 de janeiro
Lei 2345 - Institui a Divisão de Cultura da Secretaria Esta

dual de Educação e Cultura;

1984
Portaria 03/84 de Io de agosto de 1984 — da Subsecretária 

de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul - Integra o prédio do 
MARGS ao Patrimônio Cultural do Estado;

1954 - 27 de julho
Decreto 5065 - Oficializa a criação do Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul;
1985

Portaria 01/85 de 11 de julho de 1985 - Ratifica a portaria 
03/84, com a anuência da União, e, reconhecendo como de inte
resse público, nos termos do artigo Io da Lei Estadual n° 7231 de 
18 de dezembro de 1978, combinada com o Decreto-lei Federal 
n° 25, de 30 de novembro de 1937, por seu valor histórico e 
arquitetônico, o prédio onde está o MARGS passa a integrar o 
patrimônio do Estado. Portaria publicada em
05/08/1985;

1955
Primeira mostra promovida pelo MARGS na Casa das Mol

duras (Rua dos Andradas);

1957
Diário Oficial deAbertura oficial da sala de exposições do MARGS no foyer 

do Theatro São Pedro, com a mostra retrospectiva de Pedro 
Weingártner;

1990
Lei 9117 - Cria a Secretaria da Cultura do Estado do Rio 

Grande do Sul, à qual o MARGS é subordinado;
1974- !1 de março

Decreto Federal 73789 - Autoriza a cessão do prédio da De
legacia Estadual do Ministério da Fazenda para instalação do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul; 1997 - 25 de junho

Decreto 37512 — 0 museu passa a denominar-se Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli;1978 - 2ó de outubro

Inauguração da sede definitiva do MARGS no prédio da Praça 
da Alfândega; 2003

O processo de tombamento do prédio pelo IPHAN (Insti
tuto de Patrimônio Histórico Nacional) tem o n° 1468-T- 00, ins
crição 566, de 24/04/2003, e está no Livro Histórico do IPHAN, 
constando como sítio histórico constituído pelas praças da Matriz 
e da Alfândega de Porto Alegre.

1982 — 10 de novembro
Celebração, entre Estado e União, do Contrato de Cessão 

que define a forma de utilização gratuita do prédio onde se abriga 
o MARGS;



50 anos de atividades de extensão

Christina Torres de Almeida*

Neste livro em que tentamos relatar, de maneira pormenorizada, a história do MARGS ao 
longo dos seus 50 anos, relacionar suas exposições e atividades de extensão funciona como uma 
espinha dorsal no registro da trajetória em que sempre a comunidade foi convidada a participar.

A primeira atividade de extensão, documentada por fotografias, é a palestra do professor 
Ângelo Guido sobre Pedro Weingãrtner em 1957, logo após a inauguração da sala do MARGS 
no foyer doTheatro São Pedro, segue-se o painel, em 1959, com Ado Malagoli e HenrietteThiébaut, 
durante o período em que a artista expôs seu trabalho no Museu. Desde então, tornou-se rotinei
ro o encontro entre os artistas expositores e o público, muitas vezes originando outras palestras 
sobre o tema, técnica e assuntos pertinentes, trazendo ao MARGS palestrantes de renome nacio
nal e estrangeiros ilustres, como Udo Liebelt, conservador do Museu de Hannover, na Alemanha, 
Dumas Orono, do Museu S. José no Uruguai, e Jacques Lenhardt, da Sorbone-Paris.

Consolidado como museu, em 63 o MARGS iniciou a divulgação nacional do potencial 
artístico do Rio Grande do Sul. Levou 14 Artistas gaúchos para a Galeria Macunaíma-RJ, mostrou 
seu acervo em museus, galerias e feiras de outras capitais, como Curitiba, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, e criou o Encontro de artistas nas praias, onde envolveu as cidades mais impor
tantes do litoral gaúcho. Em 77, exibiu a arte gaúcha no Clube de Grabado de Montevideo e, em 
84, homenageou Vasco Prado com o lançamento do livro “Vasco Prado - 70 anos”, no Museu 
Nacional do Rio de Janeiro. Levou mostra do acervo a Assunção, no Paraguai, em 1987; escultu
ras, para Paris, em 1993; em 2000, Missiones Jesuíticas Brasilenas, a Buenos Aires, e Charqueadas, 
gravuras, para Madri, na Espanha, em 2003. Voltou ao Rio de Janeiro em 2004 mostrando O 
Brasil dos gaúchos.

Ampliando a divulgação do Museu e em busca de novos apreciadores das artes, foram 
criados vários programas: em 77 deu-se início a visitação guiada por monitoras, aproximando 
ainda mais as artes plásticas do público visitante, e o “Museu Extramuros”, nos anos 80, quando 
mostras do acervo itineraram por várias cidades do Estado, instituições e escolas de Porto Alegre.

Participando do processo educativo da comunidade, através da convivência com a arte, em 
77 o MARGS organiza um encontro de artistas plásticos e os menores internos da FEBEM; em 
78, preocupado em atingir também os socialmente excluídos, criou os “Encontros de criatividade”, 
onde o professor e artista plástico Wagner Dotto desenvolveu trabalhos de reeducação no Presí
dio Central e Hospital Psiquiátrico São Pedro. Expandindo seu leque, cria, em 78, o projeto O 
Museu vai à indústria e ganha programa na TV Cultura: O espaço do MARGS.

Nas décadas de 70 e 80, tornaram-se marcantes as projeções de filmes sobre arte, com temas 
da maior relevância, sejam sugeridos pela exposição do momento ou sobre arte em geral. Foi produ-
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zido um farto material audiovisual pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS e contou 
com parcerias importantes de diversas instituições, consulados e proprietários particulares.

Aprofundando e debatendo os conhecimentos sobre Arte e Cultura, em 78, o MARGS 
realizou o Io Seminário de Museologia; em 83, junto com o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclo
re, fez o Io Simpósio de Elementos Culturais do RS; sediou o IIENAP — Encontro Nacional de 
Artistas Plásticos em 1983 e, em 1984, promoveu os seminários ‘Expressionismo alemão” e 
“Museologia contemporânea”. Seguem-se a estes uma série de outros que, com parcerias importan
tes e atendendo o caráter transdisciplinar da museologia contemporânea, atraíram para o Museu 
estudiosos de diversas áreas, como ocorreu em 93, no seminário “100 anos de Mário de Andrade” 
e, em 2003, no ‘Produzir museus .

Os anos de 86 e 87 foram marcados pelo Projeto releitura, quando um artista elegia uma 
obra, já consagrada no acervo para criar uma peça dentro de uma nova ótica, trazendo a visualização 
plástica da obra original para a contemporaneidade.

A relação de cursos oferecidos pelo Museu é extensa. No início esporádicos, muitas vezes 
originados pela temática da exposição do momento, aos poucos, com a divulgação, a seriedade e 
a competência dos ministrantes foi despertando o interesse do público e tornaram -se constantes. 
Destacam-se aqui os cursos de desenho, pintura, aquarela, figura humana e outros tantos que 
atendem a um grande número de pessoas de diversas faixas etárias e graus de aprendizagem como 
as oficinas para assessorar os professores que trabalham com arte na pré-escola.

O MARGS foi o único museu brasileiro selecionado a receber o “Prêmio internacional 
parceria de museus 93/95”, concedido pela Associação Americana de Museus quando crianças de 
três escolas do Estado expuseram seus trabalhos, Projeto Gralha azul, no Madison Childrens 
Museum, EUA, enquanto crianças americanas trouxeram seus trabalhos para o Museu.

Desde sua criação o MARGS promoveu vários concursos, dentre os quais o Concurso de 
Monografias sobre artistas plásticos do Rio Grande do Sul, em 76; em 79, Concurso de esculturas para 
o SENAC e Concurso Monumento na praia de Atlântida; Concurso de crítica de arte em 83; em 88, 
fez parceria com a CRT/ Listei no concurso Talentos Regionais. Em 2004, ao completar 30 anos, 
o Museu lançou o Concurso para criação do selo comemorativo, cujos concorrentes tiveram seus 
trabalhos expostos, sendo premiada Rosana Vaz Silveira.

Atraindo mais visitantes, em 2001 foi criado o Happy hour cultural, reunindo mensalmente 
um artista plástico e seu público no café do Museu.

Como Mouseion - templo das musas - o MARGS tem abrigado diversas formas artísticas. 
O teatro e a dança ganharam espaço. Em 88 foi criado o projeto Música no Museu, quando 
aconteceram concertos da OSPA, de grupos de jazz, de orquestras, conjunto de câmara e diversos 
corais. No início da década de 90, a AAMARGS proporcionou audições musicais aos visitantes. 
Estas atividades foram retomadas em 2003, com os Concertos MARGS & Capa Engenharia, 
realizados sempre no último sábado do mês.

O MARGS promoveu diversas feiras de Gravura e leilões, foi palco de importantes salões, 
lançamentos de livros e encontros, como Latino-americano de Artes Plásticas, e tem sido sede de 
parte expressiva das Bienais do Mercosul.

Esta pequena amostra das atividades de extensão, em conjunto com as inúmeras exposições 
realizadas através desses anos pelo Museu, com certeza atende à moderna forma de fazer museu: 
um lugar vivo, ágil e prazeroso.

PLÍNIO (BARBMUARDT
17 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRO DE 80 

GALERIA DE ARTE D0 (LUBE D0 COMÉRCIO
AMDRADAS, 1085 • IaANDAR

Cartazes da década de 70, feitos 
em serigrafia, por Circe Saldanha

* Técnica em educação e funcionária do MARGS
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Lista de exposições do MARGS 

durante 50 anos de existência
Catálogos parciais do
Acervo do MARGS

1955
21/08/59-12/09/59
Grupo Bode Preto: 4 artistas gaúchos

1 ° Exposição de Arte Contemporânea - (realizada na Casa das 
Molduras, antes de o MARGS ocupar sede própria)

23/09/59-23/10/59
Escolinha de arte Francisco Lisboa de Cruz Alta-RS

10/06/57-28/07/57
Retrospectiva de Pedro Weigartner - (Ia exposição no foyer do 
Theatro São Pedro, inauguração oficial)

05/07/57- 28/07/57
Associação de Artistas Plásticos Francisco Lisboa 
1.046 visitantes

05/11/59-15/11/59
Exposição de desenhos, gravuras e pintura

17/11/59-10/12/59
Exposição de gravuras de Maria Bonomi

10/12/59-04/22/60
Desenhos e gravuras de Jean Baptiste Debret

13/08/57- 13/10/57 
Arte figurativa de ontem e hoje

23/10/57-16/11/57 
José Belotii, escultor uruguaio

05/04/58 - 18/04/58
Ia Exposição rio- grandense de arte sacra da Cúria Metropolita-

17/02/60-31/03/60 
Acervo MARGS: a arte de ontem

11/04/60-01/05/60 
Salão de arte cristãna

03/05/60 - 22/05/60
Francisco Stockinger: xilogravura, escultura e cerâmica 

31/05/60 - 27/07/60
Acervo MARGS. pinturas, gravuras, esculturas e cerâmicas 

16/08/60 - 16/09/60
Festival de artes plásticas contemporâneas, realizado no Mata- 
borrão

24/04/58 - 30/05/58
Mostra do acervo do Instituto de Belas Artes

03/06/58 - 19/06/58 
Acervo MARGS: exposição de arte moderna

21/06/58 - 24/07/58 
Exposição de Cândido Portinari

28/07/58 - 26/08/58 
Pintura de Frank Schaeffer 20/08/60 - 15/09/60 

Mostra ítalo-francesa
04/09/58 - 24/09/58 
Arte infantil alemã 08/11/60-30/11/60

Iberê Camargo: gravura e pintura

14/12/60-30/12/60
Acervo MARGS: aquisições recentes

14/11/58-14/12/58 
Paulo Flores: desenhos e pinturas

06/01/59 - 25/02/59 
Acervo MARGS 1961, janeiro

Exposição itinerante do festival de artes plásticas contemporâneas

1961, janeiro
14 Artistas uruguaios, realizada no Mata-borrão 

1961,junho
Exposição histórica: calcografta nazionalle, realizada no 
Mata-borrão

03/03/59 - 01/04/59 
Tapeçarias de Genaro de Carvalho

07104159 -30/04/59
Pinturas de Carlos da Cunha e Henriette Thiébaut

09/06/59 - 04/07/59 
Pintura de Glêtiio Bianchetti

01/07/61 - 06/10/61 
Acervo MARGS10/07/59 - 10/08/59

Alice Soares: desenhos e óleos
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20/03/64
Pinturas de Paolo Rissone

14/10/61 - 28/10/61 
Hugo Mercadanter, pintura

31/10/61 - 12/11/61
Regina Silveira: gravuras, pinturas, desenhos

17/04/64
Pintores contemporâneos do Paraná

1964, maio
Desenhos de Trindade Leal

17/11/61-01/12/61
Acervo do MARGS

19/05/1964
Exposição itinerante de parte do acervo MARGS, cm Canoas 
e S. Leopoldo

29/05/64 - 05/06/64
Manuel Gargaleiro, pintor português

13/04/62 - 24/04/62
Obras de artistas italianos na VII Bienal de S. Paulo

25/04/62 - 18/09/62
Acervo MARGS: pintores brasileiros de ontem e hoje

1962,junho
1° Salão Rio-Grandense dc Arte Infantil 30/06/1964

Exposição das obras do Acervo MARGS

1964, julho
Ia Exposição do jovem desenho nacional

09/10/64
Acervo MARGS: exposição Itinerante, Santo Angelo-RS

23/10/64-02/11/64
Giselda e Nelson Leiner: desenhos e pinturas

exposição
19/09/62- 18/10/62
Acervo MARGS: pintores contemporâneosde«II.TIIU-MB» T«KM

19/10/62-04/11/62
Festival de arte e culturaMuseu de Arte do lliu Grande do Sul

Pedro
Weingãrlner

07/11/62-23/11/62 
Arte infantil de outros países

I. ' Kxpeulçãe ilv 
aiiti: uK.tsiu:iua iomtmpiuiãma

27/11/62-04/01/63 
Escolinha de artes da SEC 1964, novembro

Di Cavalcanti: desenhos e guaches

1964- janeiro de 1964
Gravuras de Odetto Guersoni e tapeçarias de Douchez

09/04/63 
Acervo MARGS

07/06/63 - 28/06/63 
Coletiva de artistas do Rio Grande

PftKTO AUX.BI t»S5 29/02/65
Acervo MARGS: aquisições de 1964

02/07/63 - 30/07/63
Gravura em metal, parceria com o MAM, Rio de Janeiro

museu de arte do rio grande do sul
17/03/65 - 30/03/65 
Heitor dos Prazeres, pinturas

01/08/63 - 13/08/63
Gravuras e desenhos do Museu Oswaldo Goeldi 02/04/65 -25/04/65 

Iberê Camargo

16/08/63 - 30/08/63
Exposição de colecionadores

21/08/63-01//09/63
14 Artistas gaúchos, exposição na Galeria Macunaíma-RJ

EXPOSIÇÃO GRUPO BODE PRETO 05/05/65 - 24/05/65 
5 Pintores de vanguarda de São Paulo

%
31/05/65 -22/06/65
Ia Exposição da jovem gravura nacional

25/06/65 - 18/07/65 
Paolo Rissone, pintor italiano

1963, setembro
Pintura contemporânea do México

WÂ, •iif-

18/09/63 - 24/09/63
Pintura de tecido: Hilda Campofiorito»/V.' 04/08/65 - 30/09/65 

Debret, gravurasMuseu de Arte do Rio Grande do Sul
27/09/63 - 29/10/63
Danúbio Gonçalves: pinturas, desenhos e gravuras

14/10/63 - 30/10/63 
/5 Artistas gaúchos em Curitiba

13/10/65-31/10/65 
6 Artistas pernambucanos

05/11/65- 14/11/65
2o Salão cidade de Porto Alegre

05/11/63- 16/11/63
1° Salão cidade de Porto Alegre 17/11/65-27/11/65

Arte decorativa moderna do Japão

19/11/63 -01/01/63
Marcelo Grassmann 29/11/65 -06/12/65

Escolinha de arte da SEC

12/12/63 - 18/02/63 
Escolinha de arte da SEC 09/12/65 -22/12/65 

Lily Hwa

20/12/63 -10/12/63 
Oswald de Andrade, pinturas 01/01/66 - 30/01/66

Acervo MARGS: obras antigas

14/01/1964
Exposição do acervo

06/03/64 - 19/03/64
3 Gravadores de Minas Gerais: Iara Tupynambá, Gusbeck 
Godofredo, Yeda Pimentel

25/02/66 -02/03/66 
Manoel Calvo, pintor espanhol

04/03/66 - 15/03/66
Francisco Stockinger: esculturas, desenhos e ilustraçõesp/ o livro do 
poeta Paulo Roberto do Carmo
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15/03/66 -30/03/66
Tadeusz Kulisiewicz, pintor, desenhista e gravurista polonês 

01/04/66-15/04/66
Jeff Golyscheff, pintor alemão radicado no Brasil

28/03/68 -02/05/68 
Acervo MARGS

06/05/68 - 27/5/68 
Tadeusz Lapinski, litografias

22/04/66 - 30/04/66 
/Iríe /wyV no Rio Grande do Sul

1968, agosto
Debret: aquarelas e desenhos

26/05/66 -06/06/66 
Luis Solari, pinturas

02/08/68 -25/09/68 
Grassmann e Scliar, gravuras

1966, junho
SuelyAnna Kelling. pintura e desenho

26/09/68-11/10/68
Andrew Stasik, gravuras do artista do Pratt Graphic Arts 
Center de NY

1966, julho
Desenhos de Anatol Wladyslaw, artista polonês 14/11/68 -21/11/68 

Eli Heil: desenhos e pinturas
08/08/66 - 18/08/66
Cartazes alemães de cinema 25/11/68-02/12/68

Musanori Uragami, artista de Hononulu
24/08/66 - setembro, 66 
Heinz Triikes, gravador alemão 03/12/68 -30/12/68 

Danúbio Gonçalves, litografias
01/09/66- 15/09/66 
Avatar MoraesCOLEÇÃO RUBEM KNIJNIK 21/01/69 -05/02/69

2a Exposição jovem arte contemporânea, mostra itinerante
15/09/66 - 30/09/66 
Coleção Rubem Knijnik 12/02/69 - 20/03/69 

Gravadores da Polônia
01/10/66 - 15/10/66 
Fernando Calderari 10/04/69 - 02/05/69 

Afresco e ícones iugoslavos
15/10/66 -30/10/66 
Regina Silveira, pinturas 25/06/69 - 30/07/69

Acervo MARGS: doações do Lyons
01/11/66 - 15/11/66 
Juan Ventayol, pinturas 25/06/69 -30/07/69

Artistas japoneses e coreanos contemporâneos da International 
Society of Plastic and Audio Visual23/01/66-30/11/66 

Retrospectiva da escultura de Vasco Prado

PINTURA CONTEMPORÂNEA DO MÉXICO 07/08/69 - 26/08/69 
Óleos de Waldeny Elias01/12/66 - 15/12/66

Escolinha de arte da SECKULISIEWICZ MUSEU DE ARTE DO RGS - DCC - SEC - SETEMBRO DE 1966I 10/10/69-19/10/69
Dominó, Mirian Chiaverini, artista paulista14/04/67 -05/05/67 

Roswitha Bitterlich, retrospectivaj mmui i 
; anicww 
1 N i>n i 
I mnu

, i i

gSPaÈ
11/09/69-07/10/69 
40 Gravadores nacionais e estrangeiros10/05/67 -21/05/67

Gwg Hadeler, litografias do artista alemãoM»«UI

05/12/69 -15/01/70 
Gravuras de Hansen Bahia

UIU1MMJ

22/05/67 - 09/06/67 
Nicolas Cúparo, aquarelas

17/04/70 - 27/04/70
Acervo MARGS: pinturas, gravuras, escultura e desenhos13/06/67 - 30/06/67 

Waldeny Elias, pinturas
29/04/70-15/05/70
Litogravuras, Atelier Tamarindo de Los Angeles, USA11/07/67 -30/08/67 

/3 Artistas de São Paulo: 12+1
18/06/70 - 09/07/70
/Ir/es gráficas aplicadas à fotografia de Kurt Wendlandt16/08/67-13/09/67 

Acervo MARGS
10/07/70 - 21/07/70 
Posters norte-americanos15/09/67 -30/10/67

7r« artistas baianos: Lenardo Alencar, Juarez Paraiso, Riolan 
Coutinho 25/07/70 - 24/09/70 

Acervo MARGS
07/11/67-30/11/67 
Gravttras em metal de Otto Eglau 20/11/70-16/12/70

Pintura de Carlos Bastos: desenhos e óleos
10/12/67 -30/12/67 
Acervo MARGS 28/09171

Exposição da gravura moderna japonesa
02/01/68 -17/03/68 
Acervo MARGS 08/12/71

Arre religiosa da Bulgária: reproduções fotográficas de pinturas 
religiosas búlgaras01/03/68 - 27/03/68

Cartazes de artistas internacionais
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20/11/73-28/11/73
Reproduções de pinturas de célebres artistas belgas

13/11/73 -28/11/73 
Tapeçarias de Minor Tomita

11/12/73-19/12/73 
Tapeçarias de Wilhelm Hovart

20/03/73 - 23/03/73
Litografias e cartazes: Picasso, Dali, Lurçat e Amblard

26/01/74 - 03/03/74 
Acervo MARGS e cartazes

1972
Acervo MARGS: itinerante em Ijuí 

10/04/72 - 20/04/72
Arrepolonesa: reproduções, cartazes, discos, música e filmes

27/04/72 -07/05/72
Sesquicentenário da Independência, acervos do Museu Imperial, 
Museu Histórico Nacional, Câmara Municipal de POA e 
coleção particular Lauro Reinaldo Muller

10/05/72-20/05/72
Exposição dos Jogos Olímpicos: cartazes e documentários foto
gráficos

22/05/72 - 04/06/72
Exposição de José Sarmento: desenhos, pinturas e poemas

05/06/72- 15/06/72
Exposição da Escolinha de Arte -DAC/SEC

19/06/72 - 30/06/72 
Antonio Vargas, desenhos

01/07/72 - 17/07/72 
Acervo MARGS em Pelotas

05103174 - 17/03/74 
25 Jovens compositores

09/03/74 - 31/03/74
2" Etapa dos 28 jovens compositores

20/03/74 -03/04/74
Imagens populares francesas do Epinal

02/04/74 -14/04/74
25 Anor cartazes da Holanda - 1945/1970

19/04/74 - 02/05/74 
Acervo MARGS

05/07/72 - 20/07/72 
A cerro MARGS: autores desde 1800

03/05/74 - 12/05/74
Gravuras originais e reproduções de pinturas dos museus soviéticos

14/05/74 - 02/06/74
Gravuras e desenhos de José Carlos Moura

05/09/72 - 20/09/72
1 ° Salão internacional de arte infanto-juvenil, desenho e pintu
ra de 22 países e 11 estados brasileiros

21/09/72 - 27/09/72
Sacramento Sampler I, exposição coletiva de pintura americana

10/10/72-29/10/72 
Astrid Hermann, esculturas

15/05/74
Destaque da semana: xilogravura de Oswaldo Goeldi

04/06/74- 16/06/74 
A cerro MARGS10/10/72- 29/10/72 

Afará /»« Kliemanrt, gravuras
09/07/74 - 2\ 107174 

Imagens da Bulgária07/11/72-21/11/72
Esculturas em madeira de Gomercindo Pacheco - Guma

23/07/74 - 04/08/74
5 Artistas teuto-brasileiros: Edgar Koerz, Ernest Zeuner, João 
Fahrion, Joseph Lutzenberger, Pedro Weingártner

06/08/74-18/08/74
6Artistas do Paraná: Antonio Arney, Carlos E. Ziemmerman, 
Ivens Fontoura, Maria Wouk, Osmar Chromiec, Tereza Bakker

1972, dezembro
Tapetes e artefatos, tecidos pelas alunas de Zorávia Bettiol

03/04/73 - 14/04/73
Arre infanto-juvenil da URSS e Portugal

23/04/73 - 27/04/73
Exposição de livros infantis editados pelo Instituto Estadual do 
Livro

12/08/74-23/08/74 
Mostra estadual - Bienal de 1974

23/09/74 - 30/09/74
Gráficos australianos: George Baldessin, Arthur Boyd, Jock 
Clutterbuck,

14/05/73-25/05/73 
Pinturas de Henry Crocq

29/05/73- 13/06/73 
Desenhos de Paulo Houayek

15/06/73 - 28/06/73 
Gravuras de Nelson Ellwanger

04/10/74-15/10/74
Gráficos alemães, cartazes e serigrafias de Bodo Boden e Egon 
Eppich

15/10/74-27/10/74
Gravuras de artistas britânicos na década de 6017/07/73 - 28/07/73 

Monotipias de Charles Mayer

31/07/73-15/08/73 
Pinturas de Gastão Hofitetter

17110/74-27110/74 
O disco solar, pinturas de Jader Siqueira

29/10/74- 08/11/74
Cerâmica russa, realizada no Museu Júlio de Castilhos20/08/73 - 31/08/73 

Acervo MARGS
29110174- 10/11/74 
Pinturas de Dimitris, artista grego24/09/73-03/10/73

Gravura alemã contemporânea, inauguração do MARGS na Av. 
Salgado Filho 31/10/74-10/11/74

A evolução da arte do cartaz, parceria com Air France
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12/11/74- 24/11/74
Retrospectiva de João Faria Vianna 

17/12/74-09/03/75
Doações e aquisições do acervo MARGS/1974

06/11/74-18/12/74 
Serigrajias de Romanita

04/12/75-30/12/75 
Nelson Wiegert, desenhos

04/12/75-31/12/75
Acervo MARGS: pintura abstracionista

07101176 - 14/03/76
Acervo MARGS: clube de gravura, pinturas, gravuras e desenho 

23/02/76 - 29/02/76
Artistas australianos: George Baldessin e Imants Tillers, realiza
do na Assembléia Legislativa RS

07/04/76 - 02/05/76
Acervo MARGS: tapetes de Carla Obino

07/04/76-10/04/76
10 Salão de artes do magistério, realizado na Assembléia 
Legislativa RS

15/08/78-30/08/78
17 Gravadores gaúchos no Clube de Grabado de Montevideo, Uru-

14/12/76-15/03/77
Acervo MARGS: pintura na figura humana

15/03/77- 10/04/77 
Acervo MARGS: arte religiosa

guai

07/10/78- 14/10/78 
Coletiva de gaúchos em escola

05/03/77 -10/04/77
Acervo MARGS: obras restauradas, A creche, Perfil, A dama de 
branco, Retrato, Pequeno lago na planície, Dr. Faust, Cabeça 
de velha, O menino do papagaio

1978, outubro
Gaúchos em S. Paulo: Jair Dias, Olegário Triunfo e Zorávia 
Bettiol10/03/75-21/03/75 

1 ° Mostra gaúcha de tapeçaria
26/10/78 -20/11/7814/04/77-15/05/77

3 Artistas gaúchos, litografias de Ênio Lippmann, Antonio 
Maciel, Plínio Bernhardt

11/03/75- 30/03/75
Lançamento do Io catálogo das obras do MARGS

Desenho industrial gaúcho (Inauguração do prédio na Praça da
Alfândega)j !

01/04/75- 04/05/75
Ingênuos e primitivos: Anestor Tavares, Guma, João Altair de 
Barros, Maria di Gesu, Olegário Machado

31/10/78-15/11/78
Álbum de Jean Baptiste Debret: a Província do Rio Grande de 
S. Pedro do Sul

19/05/77- 15/06/77 
Club de Grabado de Montevideo

17/06/77- 30/06/77
Exposição dos alunos da Universidade de Santa Maria, pintura, 
desenho, gravura, tapeçaria e [objeto]

28/06/77- 24/07/77
Minha terra, minha gente, fotografias de Arthur Rothstein

08/05/75 - 01/06/75
Alice Brueggemann, pinturas

28/11/78-31/01/79
Retrospectiva de Paulo Osório Flores, desenhos, ilustrações e 
guaches

30/04/76 - 10/05/76
José Lutzenberger: cenas gaúchas, realizada na Pinacoteca da 
APLUB03/06/75- 22/06/75

Cerâmica artística: Stockinger, Vasco Prado, Astrid Hermann, 
Aglaé Machado, Jader Siqueira, J.Carlos Martins, L. Moeller, 
Leda Flores, Wilbur Olmcdo e outros

;i:ij 08/12/78-31/12/78
Projeto Arco-íris FUNARTE Artistas do Ceará e do RGS no Rio 
de Janeiro

05/05/76 - 23/05/76 
Magliani: pintura e colagem 26/07/77-15/08/77 

Acervo MARGS: tapeçarias
i 03/06/75 - 22/06/75 

Acervo MARGS: pinturas

23/06/75- 30/06/75
Mostra de arte gaúcha contemporânea

25/06/75- 13/07/75 
Exposição de Clébio Sória

05/05/76 - 20/06/76
Acervo MARGS: paisagens em destaque, pinturas

25/05/76 - 13/06/76 
Anico Herskovitz, xilogravuras

31/05/76 - 07/06/76
Volpi: 80 anos, têmpera e serigrafia, realizado na Galeria IAB

03/06/76 - 06/07/76
Acervo MARGS: esculturas e objetos

15/06/76- 11/07/76 
Charles Mayer, pinturas

01/01/79-25/02/79
Mostra cultural de verão em: Gramado, Canela, Torres, Capão 
da Canoa, Atlântida, Tramandaí, Cidreira e Cassino

| 29/07/77-14/08/77
Gravuras e serigrajias do grupo Kwarz de Berlim: Peter Foeller, 
Reinhard Hoffmann, Werner Reister, Udo Ross, Niels 
Unbehagen e Janek Sylla 17102179

II Encontro de artistas na praia, realizado em Imbé
19/08/77- 26/08/77
1° Salão de desenho do Rio Grande do Sul 01/03/79

Pintura gaúcha em Washington, promoção da embaixada do Bra
sil em Washington25/06/75 - 23/07/75 

Acervo MARGS
30/08/77- 10/09/77
Trabalhos dos pacientes do Hospital São Pedro

08/03/79-23/10/79
Inauguração do Museu de Tradições e Arte Popular 

15/03/79-05/04/79
Figuração sintética, gravura contemporânea Alemã

15/03/79-10/04/79 
Acervo MARGS: arte religiosa

20/03/79-20/04/79
Porto Alegre antigo, fotos da coleção particular Ivan Cabeda 

26/04/79-01/05/79
Acervo MARGS, exposição itinerante em D. Pedrito

30/07/75 - 11/08/75
Gravuras alemãs: fantasia e realidade, Ackermann, Uwe Bremer, 
Eberhard Eggers, Bernhard Jaeger, Horst Janssen, Bernard 
Schultze, Reiner Schwarz

10/09/77-17/09/77
Três artistas gaúchos, litografias de Ênio Lippmann, Antônio C. 
Maciel e Plínio Bernhardt, exposição itinerante em Alegrete

13/07/76 - 08/08/76 
Arte ambiental de Carlos Asp 13/09/77-30/10/77 

Acervo MARGS: duas épocas

04/10/77-14/10/77
Pinturas de Jader Siqueira, óleos sobre duratex, realizada na 
APLUB

06/08/75 - 24/08/75 
Esculturas de Luiz Gonzaga 10/08/76-31/08/76 

Artur Pizza, gravuras
06/08/75 - 24/08/75 
Acervo MARGS 10/08/76-02/09/76 

Acervo MARGS: tapeçarias
26/08/75 - 14/09/75
Cinco desenhistas gaúchos: Alice Soares, Dorotéa Silveira, Leda 
Flores, Paulo Peres, P. Bernhardt

05/10/77- 22/10/77
Escultura tradicionais da África Ocidental, realizado na sede atual 
do MARGS

04/09/76-07/10/76 
Acervo MARGS: natureza-morta

27/04/79-21/09/79
Concurso monumento, homenagem ao fundador da Praia de 
Adântida

26/08/75- 14/09/75 
Acervo MARGS: gravura do RGS

16/09/75-10/10/75
Os pintores da luz, reproduções de impressionistas

18/09/75-05/10/75 
Paulo Porcella, pinturas

15/09/76-04/10/76 
Ana Luiza Alegria, desenhos

27/10/77-11/11/77 
Retrospectiva de Guido Viaro, óleos

20/11/76- 30/11/76 
Formas e estruturas

24/05/79-24/06/79
A moda na Porto Alegre antiga, fotografias de Virgílio Callegari

12/06/79-12/07/79 
Projeto Arco-Íris: Geza Heller

16/11/77-30/03/78 
Acervo MARGS

17/11/76- 05/12/76
Retrospectiva de Danúbio Gonçalves: pintura, xilogravura, 
litografia e desenhos (realizada na Delegacia do Ministério da 
Fazenda, futura sede do MARGS)

01/01/78 - 30/04/78 
Acervo MARGS

26/09/75 - 29/09/75
Artistas gaúchos no ano internacional da mulher

1079, junho-outubro
Acervo MARGS: o Museu vai às indústrias gaúchas

21/01/78
Encontro de artistas na praia de Torres, festival de arte

06/11/76-10/12/76
Acervo MARGS: exposição didática, gravuras em metal

04/12/76-28/12/76
Carlos Pasquetti: desenhos e fotografias

14/10/75-28/10/75
Acervo MARGS: a pintura de ontem

24/07/79-26/08/79
Caderno de desenho, Iberê Camargo

20/02/78 - 30/03/78
Acervo do MARGS em Caxias do Sul

14/10/75-09/11/75 
Acervo MARGS: esculturas

25/07/79-19/08/79
Retrospectiva de Sioma Breitman, fotógrafo ucraniano radicado 
em Porto Alegre

19/04/78 - 29/04/78
Gravuras de Leonor Fini, artista argentina

27/06/78- 10/07/78 
Coletiva de desenhos e gravuras

09/12/76 -10/12/76
Exposição Manifesto: Carlos Asp, Pasquetti, Dariano, Jesus 
Escobar, Mara Alvares, Romanita, Teimo Lanes, Vera C. 
Barcellos

11/11/75- 30/11/75
Exposição de Paul Duff, pinturas do artista canadense 27/07/79

Acervo MARGS, exposição itinerante no SENAC/ POA 

04/09/79-16/09/79
Exposição de arte brasileira, acervo do Grupo Sul América de 
Seguros

11/11/75-30/11/75 
Acervo MARGS

28/06/78 - 12/07/78
Tapeçarias de Carla Obino, realizada em Caxias do Sul14/12/76-15/03/77

Acervo MARGS: Pedro Weingàrtner
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22/05/80-23/06/80 
Fernando Baril, pinturas

05/10/79-31/10/79
Bienal de fotografia ecológica: Secretaria Saúde e Meio Ambien
te e Cia Jornalísdca Caldas Jr.

17/06/80 -13/07/80
Mostra fotográfica de Nilda Ludwig05/10/79-31/10/79

Natureza, fotos dc Luiz Carlos Felizardo
10/07/80
Sala Aldo Locatelli, obras do pintor19/10/79-26/10/79

IIISalão de artes de Pelotas, aquisições para o acervo do MARGS: 
Fernando Baril, Ricky Bois, Antonio Costa, Suzana Sommer, 
Saint-Clair Cemin, realizado em Pelotas

22/07/80 - 23/08/80 
Abelardo Zaluar, retrospectiva

09/09/80 - 30/09/80
40 Anos de Carlos Petrucci: pinturas, desenhos e monotipia

07/10/80-10/11/80
A quem possa interessar, fotografias de Jorge Meditsch

23/10/79-26/10/79
Semana do MARGS: 1° aniversário da nova sede, sala de tapeça
ria, exposição de Petrucci, esculturas e feira de gravuras na praça

23/10/79- abril 1980
Acervo MARGS

09/10/80- 16/11/80
Testarte, 1974-1980, Vera Chaves Barcellos23/10/79

Sala de tapeçaria: C. Obino, Fany Meimes, H. Crocco, Salomé, 
Y. Tirze, Zorávia e outros 13/11/80

Obras premiadas no IV Salão de Artes de Pelotas
23/10/79
Esculturas na praça: Astrid Linsenmayer, Gutê, C.Tenius, Cláu
dia Stern, Fidelis Caselli, Guma, Irineu Garcia, Mirian Obino, 
Nélide Bertoluci, Roberto Cidade, Rodolfo Garcia, Vasco Prado

18/11/80-30/12/80 
Wilbur Olmedo, cerâmicas

20/11/80-30/12/80
Foto, serigrafias de Ricardo Berger23/10/79-26/10/79

Feira de gravura: Armando Almeida, Anico Hcrskovits, Clébio 
Sória, Danúbio, Fernando Baril, lisa Monteiro, Marta 
Loguércio, Milton Würdig, Porcella, W. Cavalcanti e outros

27/11/80-17/01/80
Aleitamento Materno? Uma necessidade, fotos Sociedade Gaú
cha de Pediatria

23/10/79 - dez.79
Museu de tradições e arte popular: a idade do couro 09/12/80-30/12/80

João Augusto, óleos do artista baiano
08/11/79
Performance: a arte como adorno do poder, Cláudio Goulart e 
Flávio Pons

1981, fevereiro
Obras do Clube de Gravura de Bagé

01/03/81-31/05/81
Xilogravuras de Anestor Tavares

10/03/81-20/03/81
Projeto arco-íris: FUNARTE, artistas premiados no Salão Na
cional de Artes Plásticas

20/11/79-09/12/79 
Steinberg, cartazes, artista romeno

20/11/79-09/12/79
Suécia e Afeganistão, mostra fotográfica de Tonico Álvares 

20/11/79-31/12/79
Verde que te quero verde, desenhos e trabalho ambiente de 
Zorávia Bettiol

26/03/81-23/04/81
Nelson Boeira Faedrich, meio século de arte 1930/90

07/05/81-31/05/81
Desenhos de Naura Timm

12/12/79 - 31/12/79
30 Anos de trabalho, fotos de João Alberto Fonseca da Silva

07/05/81-31/05/81
O evangelho na selva, tapeçarias dc Salomé Steinmetz 

14/05/81-31/05/81
Projeto arco-íris: Newton Cavalcanti: desenhos, gravuras e pin
turas, Londrina PR

30/01/80- 20/03/80
A gravura contemporânea no RS 1900-1960

11/03/80-30/03/80
Desenhos de Dierk Engelken, artista alemão

11/04/80-30/04/80
Tapeçaria de Concessa Colaço, artista luso-brasileira 1981, maio

Acervo MARGS em Uruguaiana: hometiagem à mulher
24/03/80-30/03/80 
Museu Extramuros em Gramado 05/06/81-07/07/81

II Mostra bienal de fotografia ecológica

12/06/81-15/07/81
Xilogravuras de Clarice Jaeger

25/04/80-04/05/80
Museu Extramuros em Cachoeira do Sul

25/04/80-09/05/80
Cinco gravadores norte-americanos, trabalhos apresentados na 
XV Bienal SP

15/06/81
IoMostra coletiva de artistas gaúchos, desenhos, tapeçarias e es
culturas, realizado na Câmara dos Deputados/ Brasília

06/05/80-31/05/80
Série amarras, desenhos a nanquim e crayon de Liana Timm 16/06/81-12/07/81

I jovem arte Sul América, governos do Rio Grande do Sul, S. 
Catarina e Paraná13/05/80-27/05/80

Casa e o espaço - Desenhos e gravuras de Riopardense de Macedo

Parte IV 207
206 Memória do Museu



20/04/82 -15/05/82
Mostra: objetos rendados, tapeçarias de Vera Beatriz Stédile 
Záttera

01/07/81-19/07/81
Artistas gaúchos no Paraná, 18 artistas em Curitiba 

14/07/81- 16/08/81
Tijolos, mostra de cerâmica de Rosemari Spinato Scotti

16/07/81-02/08/81 
Yerushalaim, fotos de Moacir Kuliez

28/04/82 - 28/05/82
Ado Mabtgoli, 60 anos de pintura (inauguração da placa d ho
menagem ao fundador na presença do mesmo)

28/04/82-30/05/82 
Performance, Romanita21/07/81-17/08/81

Artistas plásticos nos arquivos de Cláudio Morrain

04/08/81-25/08/81
Luz e sombra, fotografias de Jorge Vergani

03/09/81-27/09/81
Fotos: trio Áustria, Jornal da Imagem

10/09/81-20/09/81
Mostra de tapeçarias das alunas de Carla Obino

1982, abril- maio
Acervo MARGS: Semana Santa, mostra sacra

06/05/82-23/05/82 
Pinturas de Alfredo Aquino

27/05/82-30/06/82
Bicho das pedras, ensaio visual de Oscar Lippe

09/06/82 - 09/07/82
Àmbula ou a misteriosa caixa-paisagem, Maria H. Weber, Helo
ísa Schneider, Humberto Vieira

16/09/81- 06/10/81
Artistas modernos enquanto ilustradores, Museu de Arte Moder
na N. York

16/06/82 - 04/07/82
Seleção Verde e Amarelo, 25 anos do MARGS: Milton Kurtz, 
Mário Rõhnclt, Wladimirsky, Rogério Nazari, E. Rossini, Jú
lio Viega, W. Carlos Cavalcanti, Jailton Moreira, Alfredo 
Nicolaiewsky, Paulo Chimcndes e Eduardo Vieira da Cunha

17/09/81-30/09/81 
Foto-Cine Clube Gaúcho

29/09/81-20/10/81 
O Idoso em fotografia

30/06/82-11/07/82
Imagens do Rio Grande do Sul, fotos06/10/81-20/10/81

Palcos da Província, fotos de Ricardo Tisser
08/07/82- 30/07/82
12a Coletânea de artistas joinvilhenses09/10/81-25/10/81

Desenhistas do Paraná
15/07/82- 08/08/82
Olegário Triunfo, pinturas primitivas

22/07/82- 08/08/82
Uma viagem pela Grã-Bretanha, gravuras do período 1814 -1825 
William Daniel

27/10/81-29/11/81
2 Fotógrafos no MARGS: Mário Fontanive e Martin Streibel

04/11/81-25/11/81
Detalhes, fotografias de João Francisco de Freitas 

04/11/81
A criança no RGS, brinquedos e vestuários

05/11/81-15/11/81
Freddy Sorribas, desenhos

05/08/82- 22/08/82
Cidades mineiras, pinturas de Paulo Amaral

10/08/82- 05/09/82
Viajando, técnica mista e fotografias de José Carlos Moura 

05/08/82-06/09/82
Operários da construção do pólo petroquímico, fotografias de 
Roosevelt Campos Nina

05/11/81-30/11/81
Tapeceiros Liciê Hunsche e Jacques Douchez

13/11/81 -30/11/81 
Ludovico de Luigi, pintor veneziano

17/11/81-17/12/81
Maria di Gesu, 25 anos de vida artística, pinturas 

03/12/81-15/03/82
Amigos e cenas de interiores, desenhos e pinturas de Geraldo 
Roberto

25/08/82-29/08/82
Seleção dos inscritos no V Salão Nacional de Artes Plásticas

01/09/82-30/09/82
Retrospectiva de gravura de Danúbio Gonçalves

08/09/82
Marylorlo, cerâmicas e Lucimar Be/lo, desenho epintura, artistas 
mineiras

20/12/81-12/01/82
Obras doadas ao MARGS 21/09/82- novembro/82

Contrastes, fotografias de Ruy Varella e Luiz Goltz
08/03/82 -17/03/82
Destaques Hilton de gravura, obras doadas pela Cia. Souza Cruz 

14/01/82 -28/01/82
Homenagem a Picasso: Pablo, Pablo, exposição coletiva

22/09/82- 30/09/82 
1“ Exposição de ilustradores do Brasil

01/10/82- 15/10/82
II Encontro de arte e crítica com Alfredo Nicolaiewsky, Ennio 
Lippmann, Xico, Malagoli e outros

05/10/82
Manifestação artística do presidiário

15/10/82- 17/10/82
Escultura em grês, Astrid Linsenmayer

15/01/82 - 31/01/82
Exposição itinerante em Torres, acervo MARGS

05/02/82 - 20/02/82
Exposição itinerante em Tramandaí, acervo MARGS

06/04/82 - 25/04/82
Gerson Scherer, o engenho de farinha, pinturas
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13/10/83-27/10/83 
A criança hoje, fotos de Júlio Cutz

26/10/83-13/11/83
C. A. de Oliveira, desenhos e pinturas primitivas do artista gaú-

22/05/84-31/05/84
Eugene Atget, exposição itinerante de fotos do MAM de Nova 
York

18/05/83-31/05/83
Maria Tomaseli Cirne Lima, pinturas e aquarelas - Nervo Óp
tico

20/10/82
Pinturas de Paulo Porcella

22/10/82- 27/10/82
Mostra e painel sobre a obra em papel de Iberê Camargo 04/06/84-09/06/84

Percepção ecológica, exposição coletiva de cartuns

12/06/84-12/08/84
Emest Zeutier: passado didático, têmperas

19/05/83-30/05/83
Mário de Matos cho

01/11/82- 07/11/82
20 Anos da Escolinha de Artes da UFRGS 26/10/83-13/11/83

Arte- livro gaúcho 1950/1983

01/11/83-10/01/84
Acervo MARGS: Porto Alegre e seus tempos

18/11/83-04/12/83
Galinhas, xilogravuras de Clarice Jaeger

24/05/83-12/06/83
Tentativa de vôo, fotos de Rochelle Costi

04/11/82-21/11/82
Pichações, Antonio Augusto Frantz Soares

15/11/82- 15/12/82
Porque sim, multimídia de Heloisa Scheneidcrs, Mara Álvares, 
Renato Heuser e Simone Michelin

14/06/84-08/07/84
Sérgio Telles, um homem que pinta

05/07/84-29/07/84 
Sombras, Regina Silveira

11/07/84- 05/08/84
Mostra da arquitetura alemã com destaque para a obra de Theo 
Wiedersphan

27/05/83- 28/05/83
Maria Tomaselli Cirne Lima, pinturas e aquarelas

31/05/83-11/06/83
Introdução ao conhecimento da gravura em metal, séc. XVao XIX, 
peças de colecionadores

02/06/83- 23/06/83
Desenhos e aquarelas de Ademir Siqueira, artista de Uberlândia,

23/11/83-14/12/83
Oscar Boeira: 100 anos (1903-1943)

! 17/11/82- 30/11/82 
Nelson Jungbluth, pinturas

27/11/83-12/12/83
Imagens do Rio Grande do Sul fotos

07/12/83-21/12/83
Os pequenos e edificantes amuletos gráficos, desenhos de Carlos 
Pasquctti

15/12/83- 29/01/84
Reflexos, fotos de paisagens norte-americanas e brasileiras de 
Luiz Clcmentino

MG17/11/82- 30/11/82
Esculturas de Miriam Obino, 1980/ 81 12/07/84

Museu Extramuros em Rosário do Sul14/06/83-22/06/83
10 Fotógrafos para o patrimônio, fotos do Ministério da Cultura 
da França

15/06/83-31/06/83
Gravura itinerante de São Paulo, exposição coletiva

18/11/82
Arte de cartaz moderno no Japão 20/07/84

Museu Extramuros: papel artesanal com Otávio Roth, em 
Guaíba, na RIOCEL1982, outubro

Arte nova: gravuras, fotos edesenhos, coleção de Roberto Pimentel
03/08/84-23/08/84
Kha - Trang, instalação de Kátia Prates17/06/83-30/06/83

I Intercâmbio internacional dos artistas plásticos
01/12/82- 20/12/82
Um outro alguém na multidão ou A vida é mesmo assim, dese
nhos de Élcio Rossini e Kátia Prates 20/12/83-15/01/84

Eliseu Visconti e a arte decorativa, desenhos
07/08/84-26/08/84
Formas da terra, cerâmica de Maritê23/06/83-27/07/83

JASA: 3oJovem arte Sul América Brasil, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul

01/12/82- 30/12/82
Arte mostra Brasil I, Daniel Santiago, Felipe Carvalho, José 
Moraes e outros

31/01/84-15/02/84
Arte gaúcha hoje, exposição coletiva

01/02/84-14/02/84
Ia Fotosul, exposição coletiva com tema imigração na Região

07/08/84- 30/12/84
Acervo MARGS: destaques estrangeiros

09/08/84-26/08/84
33 Obras de Flávio de Carvalho, aquarelas e desenhos

01/07/83- 27/07/83
Acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli12/12/82- 16/12/82

Pôr-do-sol no Guaíba, Thaís Bruck de Freitas, fotografias
Sul28/07/83-14/08/83 

Psicografias, fotos de Eurico Salis 15/08/84-29/08/84
Universusmidti, performances e vídeos de Diana Domingues

21/12/82
Gravuras, coleção de João Manoel Lopes 08/03/84- 08/04/84 

Fotos de Assis Hoffmann02/08/83-25/08/83
O fim, arte cemiterial, fotos do Núcleo Interferência 15/08/84-17/08/84

Circuitos comentados: formas da Terra, ceramista Maritê 

16/08/84-26/08/84
Arte infianto-juvenil, crianças de Indiana, USA

22/12/82- 09/01/83 
Fotografias de Adão Azymanski 13/03/84-18/03/84

O universo transfigurado de Zorávia Bettiol 

13/03/84- 08/04/84
Mostra comemorativa do centenário de Carlos Oswald, gravuras

1984,março —junho
Acervo MARGS: inspiração mulher

04/04/84 - 04/07/84 
Serigrafia de Patrício Farias

04/08/83-29/08/83
Acervo do MARGS, Galeria de Arte do C. de Cultura de Novo 
Hamburgo

11/01/83-11/03/83
Um século de arte, do acadêmico ao POP

01/09/84-30/09/84 
Retrospectiva: Iberê Camargo, 70 anos

11/09/84-30/09/84 
Antônio Bernardo, jóias

12/09/84-30/09/84 
Fotografias de Guilherme Paz

09/10/84-28/10/84
Desenhos de Momentart, Harry Dorfler

04/08/83-21/08/83 
Expressionismus, expressionismo alemão

23/02/83
Fotografias de Luis Carlos Felizardo

10/03/83- 27/03/83
Folclore gaúcho, fotografias de Ilka Portes

05/04/83- 20/04/83
Músicos gaúchos, fotografias de Joaquim Polidoro 

12/04/83- 30/04/83
35° Aniversário da Independência de Israel exposição coletiva

15/04/83- 30/04/83
/ Mostra estadual: presença da dança nas artes plásticas

19/04/83- 08/05/83
Solos de imagem, fotografias de Paulo Ricardo Levacov

03/05/83- 10/05/83
/ Mostra de arte da semana das comunicações

30/08/83-11/09/83
IIMostra coletiva - SOS, Aldeia infantil SOS

31/08/83-18/09/83
Memória resgatada: 70 anos do prédio MARGS, fotos de Ilka 
Portes

10/04/84-11/05/84
Arte sacra, obras do acervo e coleções particulares

26/04/84-20/05/84 
Nanquim aplicado, Edgar Vasques

27/04/84-06/05/84
A arte gaúcha no Rio de Janeiro, coletiva na Ia Feira do RGS no

14/09/83 -25/09/83
Le sport et láffiche, período Art-Déco, cartazes

11/10/84- 31/10/84
25 Anos de gravura, Isabel Pons19/09/83 - 30/09/83 

Acervo MARGS
RJ 06/11/84-14/11/84 

La Tauromaquia, Picasso, gravuras20/09/83- 02/10/83
Fotos de Ruy Varella 03/05/84-01/06/84 

Manufatura de papel artesanal 20/11/84-30/12/84
Vasco Prado: 70 anos de vida, 40 anos de arte23/09/83-30/09/83

Arquitetura japonesa 08/05/84-24/05/84
Batik 27/11/84-16/12/84 

A pintura de João Grijó
04/05/83- 22/05/83
Desenhos de Carlos W/adimirsky 27/09/83-14/10/83

Patrício Farias, serigrafista chileno

04/10/83-18/10/83
Desenvolvimento gráfico-plástico da criança ao adolescente

09/05/84
Artistas gaúchas 1984,novembro

Acervo MARGS: novas doações
12/05/83 - 26/05/83
Gráfica espanhola contemporânea

18/05/83-31/05/83
Gravuras de Pierre Alechinski, pintor e gravador belga

17/05/84-10/06/84
Gráfica do expressionismo alemão, gravuras de 16 expressionistas 20/12/84-27/01/85

Artistas premiadas no 7a Salão Nacional: Mara Álvares e Karin 
Lambrecht

04/10/83-24/10/83
Acervo MARGS: o artista e a criança
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06/05/86-01/06/86
Malagoli, 80, e lançamento do livro Malagoli visto por Quintana

22/10/86-06/11/86
Anico Herskovits, xilogravuras, exposição e lançamento de livro 

25/10/86-26/10/86
Feira da gravura, junto à Feira do Livro na Praça da Alfândega 

10/12/86-04/01/87
Esculturas e objetos, Célia Zymbalista c Lúcia Maggi

30/08/85-17/09/85
Contemporâneos da província, 7 artistas de Campinas, SP

03/09/85-22/09/85 
Renina Katz, litografias

09/01/85-27/01/85
Os povos do cedro, índios do noroeste canadense e Índios brasi
leiros

05/02/85-07/03/85
Xilogravura na história da arte brasileira, 40 artistas de renome 
nacional

07/05/86-22/05/86
Bandeiras, «culturas de André Petry de Abreu

14/05/86-05/06/86 
Fotografias de Luiz Carlos Felizardo

04/09/85
Milton Kurtz, desenhos

06/02/85-28/02/85
Gaúchos no 5opanorama da arte sobre papel: Ana Alegria, Franz, 
Anico Herskovits, Carlos Wladimirsky

23/05/86-18/06/86
Grupo de escultura MARGS-1985, alunos de Vasco Prado e Xico 
Stockinger

10/09/85-02/10/85
Coração, instalação de Ana Torrano

16/12/86
Acervo MARGS-. gravuras

! 17/12/86-14/01/87
Artistas berlinenses no Brasil, pinturas e esculturas

20/09/85-29/09/85
Exposição filatélica nacional

08/03/85- 31/03/85
Bodyscape, instalação de Mary Dristschel

08/03/85-08/05/85
Acervo MARGS: a mulher nas artes gráficas

26/05/86
Pinta Brasil- copa 86, trabalhos de 31 artistas gaúchos

11/02/87-11/03/87
Ana Barros, monotipias em látex de borracha, artista de São 
Paulo

03/10/85-27/10/85 
A arte deZorávia Bettiol, 1955-1985 06/06/86-20/06/86 

Pinturas de Leda Catunda
08/10/85-20/10/85
O tempo e o vento, aquarelas de Glauco Rodrigues

08/10/85-27/10/85
Terra de Érico, fotos de Leonid Streliaev

14/03/85-07/04/85 
Gráficos contemporâneos alemães

16/04/85-03/05/85
Instalação de Hamilton Viana Galvão, artista paraibano

06/06/86-29/06/86
Emest Barlach, xilogravuras e litografias do artista alemão

12/03/87-10/04/87
Auto - retrato dentro da jaula, Maria Lídia Magliani 

1987, março
Exposição de obras de Xico Stockinger, doadas pela Cia. Ioschpe 

15/04/87-10/05/87
Reflexões intempestivas, gravuras, desenhos e estudos de Armando 
Almeida

16/04/86-11/05/86
Alvoradenses, esculturas de Gustavo Naklc

09/10/85-29/10/85
Drops (estrela), Lia Menna Barreto

24/10/85-17/11/85
Nihil, pinturas de Carlos Wladimirsky, Mário Rohnelt, Mil
ton Kurtz, R. Nazari

05/05/85-24/05/85
Novas formas do realismo na pintura da República Federal da 
Alemanha, 26 artistas alemães contemporâneos

10/06/86-14/08/86
Espaço Colecionadores: Coleção Rubem Knijnik

03/07/86-27/07/86 
Fotografia contemporânea gaúcha

21/05/85-14/06/85
A dança abstrata da figuração, Thomaz Ianelli 29/04/87-24/05/87

Espaço investigação: Onomatopéias, instalações de Virgínia Aita
09/07/86-03/08/86
Projeto espaço-investigação: instalação de Wi/liam Seewald

05/11/85-21/11/85
Antônio Henrique Amaral, pinturas 1968 -1985

23/05/85-30/05/85 
100 Anos de trajes no RS 30/04/87

Interferência urbana, diversas atividades com o artista plástico 
Gustavo Freda09/07/86-27/07/86 

Jaci Santos, esculturas
07/11/85-20/11/85
Cartazes japoneses contemporâneos

24/05/85-13/06/85
Presença Caxias, 12 artistas do Atelier Livre de Caxias do Sul

10/06/87-05/07/87
Um dia na vida de Beto e Bia, instalação de Paula Mastroberti31/07/86-15/08/86

Quintana dos 8 aos 80, fotos de Liana Timm
13/11/85-08/12/85 
Camuflagem, Fernando Limberger

22/11/85-05/01/86
Acervo MARGS: destaques estrangeiros

22/11/85-05/01/86
Arte gaúcha de vanguarda, coleções particulares

08/05/85- 29/05/85
Cenas de verão de Maristela Salvatori

02 à 05/07/87
Ia Exposição latino-americana do artista publicitário01/08/86

Projetopremiêre:painéis tia Praça, Happening, Maria Tomaselli 
C. Lima

06/06/85-30/06/85
Recuperación dei dibujo, desenhos de jovens artistas espanhóis 

07/06/85-16/06/85
Pró-memória Farroupilha, fotos de Liane Neves

11/06/85-30/06/85
Espaço cósmico ou/e de mim ao universo de Regina Coeli

19/06/85-07/07/85 
Annette Kaplan, tapeçarias

27/06/85-21/07/85
Exposição retrospectiva de Fayga Ostrower

03/07/85-14/07/85
Museu Extramuro: Retrospectiva de Ado Malagoli, 45 anos de 
pintura, MASP-SP

04/07/85-28/07/85
Arte por telefone, videotextos de Júlio Plaza, artista espanhol

10/07/85-10/08/85
30 Anos de atividades do MARGS

]
09/07/87-02/08/87
Sobre corpos: questionamentos nossos..., Loide Schwambach

06/08/86-31/08/86
Paisagens selvagens, SPOPS, Luiza Meyer 21/07/87-27/07/87

Gráfica cubana, exposição itinerante27/11/85-05/01/86
Iberê Camargo: trajetória e encontros 21/09/86- 16/09/86

Seqüências e consequências, Série Aramados, Miriam Obino 14/08/87-30/08/87
Quintana: terceiro movimento, pinturas de Carlos Petrucci28/11/85-17/12/85

Acervo MARGS: artistas plásticos nacionais e internacionais 21/08/86-10/09/86
Em mídia, desenhos de Denise Sanches 25/08/87-03/09/87

Gotuzzo 1887-1987, centenário de nascimento do pintor20/02/86-16/03/86
Artistas catarinenses no MARGS 02/09/86-11/09/86

Design italian 10/09/87-04/10/87 
Iole de Freitas, esculturas27/02/86-23/03/86 

Trabalhos do Olegário Triunfo

13/03/86
Acervo MARGS: litografias e desenhos

13/03/86-13/04/86
Homenagem a Bruno Giorgi, coletiva de escultores gaúchos

11/09/86-30/09/86
Caminhos, esculturas de Aparício Basílio da Silva 14/10/87

Projeto Porto Alegre: mostra: gravura gaúcha dos anos 50 até 
hoje16/09/86-28/09/86

Espaços, pinturas de Alexandre Luiz Arioli
15 a 31/10/87
Cadernos para colorir e o jardim, Vera Chaves Barccllos19/09/86-19/10/86

Acervo MARGS: gravura em metal

23/09/86-23/10/86
Espaço colecionadores: guardados de uma coleção, acervo Lauro 
Sturm

21/10 a 12/11/87
Fotografias de Leopoldo Plentz

18/03/86-13/03/86
Arthur Piza: dos anos 50 aos 80, gravuras do MAM de SP

26/03/86-20/04/86
Barker, Nugent, Roth, expressões em papel

03/04/86-26/04/86
Amélia Toledo: limites da cor, telas monocrômicas

16/07/85-04/08/85
Rubem Grillo: xilogravuras

22/10 a 08/11/87 
Metamorfoses de Ermelindo Nardin06/08/85-28/08/85

Rio: vertente construtiva, exposição coletiva de artistas cariocas 25/09/86
Performance e instalação de Rogério Nazari e Teimo Lanes

02/10/86-26/10/86
Tanque de Pandora, instalação de Marily Cintra Oppermann

04 a 29/11/87
Abstrações matemáticas, desenhos de Ronaldo Kiel09/08/85-29/08/85 

Mariza Carpes Barros, desenhos
05 a 29/11/87
Brilho fugaz, fotografias e pinturas, Jaqueline Joner e Cristina 
Pozzebon

26/04/86
Museu ao ar livre em frente ao MARGS: Vasco Prado, Miriam 
Obino e Karoly Pichler

14/08/85-01/08/85
Miriam Mima Korolkovas, jóias em metais refratários 16/10/86-30/10/86

Heloisa Crocco: objetos
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10 a 12/11/87
44° Salão paranaense, Rio Grande do Sui, Santa Catarina e 
Paraná

02/09/88 -01/10/88
Projeto Ulisses, instalações de Lenir de Miranda

10/09/88 -02/10/88
35° Aniversário do Club dei Grabado de Montevidéo17/11/87-06/12/87

Tramas e tensões, Ana Norogrando
13/09/88 -05/10/88
Gisela Waetge, rudimentos

25/09/88 -23/10/88
VII Salão Câmara Municipal, Associação Chico Lisboa e Câ
mara Municipal de Porto Alegre

07 a 30/outubro 88
Trajetória de Hatis Grudzinski, artista Iugoslavo radicado no 
Brasil

18/11/87-06/12/87
Escultura contemporânea, ElaineTedesco, Elenice Corrêa, Elisa 
Moog e outros

01 a 06/12/87
Crônica de um rio. Liana Timm

10/12/87-31/12/87 
Diana Domingues, gravuras

24/03/88 -24/04/88 
Regina Silveira, instalações

18/10/88-06/11/88
Superfícies, pinturas de Gerson Petrillo

14/04/88 - 08/05/88
Elaine Tedesco, desenhos e esculturas

27/10/88 -20/11/88
Projeto Arte Brasileira: abstracionismo geométrico II

10/11/88 -04/12/88
TrêsXtrês, pinturas de Ana Lopez, Heloisa Schneider e Feliciano 
Centurion

26/04/88 - 25/05/88 
Plínio Bemardt, desenhos

26/04/88 - 24/05/88
Imaginários da imagem, fotografias de Fernando Bretano 18/11/88 -07/12/88

Esculturas e estruturas, Antonio Augusto Frantz Soares 

24/11/88 -06/12/88
Artista!crítico: dois caminhos, pinturas de Ângelo Guido e 
Fernando Corona

28/04/88 - 22/05/88
Liberdade, esculturas de Glória Corbetta

23/04/88- 18/07/88
Acervo das Pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli

24/11/88-18/12/88
Primeiro encontro latino-americano de mini -têxteis31/05/88 - 26/06/88

Solilóquio, instalações de Irene Santos, Maria Mena Barreto e 
Valéria Venturini 09/12/88 -29/12/88

Herança do Japão, artistas japoneses no Brasil
31/05/88 - 26/06/88
42 Trabalhos de 14 artistas brasileiros participantes do Fiber art— 
Partnership International, concurso internacional em Indiana

20/12/88 -22/01/89
Arte por Uruguay, arte latino-americana, Asociación de Mujeres 
Uruguayas

07/06/88 - 03/07/88
Variações sobre um tema porto-alegrense

23/06/88 -25/06/88
Gravadores gaúchos: a evolução da xilogravura tio Rio Grande do

04/01/89 -29/01/89
Anos de progresso, a arte da gravura canadense do Séc. XIX

23/02/89 -20/03/89
Grabados espano les: siglos XVIIIy XIX

28/03/89 -02/04/89
Projeção 89, Associação das Galerias de Artes do RS

Sul

14/06/88 - 03/07/88 
Carmela Gross, pintura objeto

05/07/88 -31/07/88 29/03/89 -09/04/89
A Porto Alegre que eu vejo, XXX Semana de Porto AlegreElida Tessler, desenhos

07/07/88 - 31/07/88
Gravura contemporânea Brasil-França

29/03/89-20/04/89
O desenho no Rio Grande do Sul na década de 70

25/07/88 -10/08/88
Salão Nacional Universitário de Arte Contemporânea, perfor
mance de Gaudêncio Fidelis e Rosangela Leote

04/04/89-30/04/89
Entropia, esculturas de Kátia Prates

13/04/89 - 30/04/89
Arte para La Paz, Nabil Kanso, artista libanês naturalizado 
americano

04/08/88 -31/08/88
Kathe Kollwitz, gravuras e esculturas da artista alemã

18/04/98-14/05/89
Glória Fischer, gravura em técnica mista

09/08/88
Cinqüentenário da dissociação Rio-grandense de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa

19/04/89-07/05/89
Galeria João Fahrion, exposição coletiva09/08/88 -28/08/88

Galeria Cultural/Re-visão, Instituto Cultural Alemão
29/04/89-10/06/89
Francisco Stockinger24/08/88 -18/09/88

Projeto Colecionador, Coleção João Manoel Lopes de artistas 
gaúchos 04/05/89-28/05/89

Marlies Ritter: proposta de Vida
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16/05/89-04/06/89
Galeria João Fahrion: Marcelo Rubim de Lima

14/12/89-14/01/90
Fahrion e seus contemporâneos

06/06/89-30/06/89
Hilda Marcos, a trajetória de uma artista 1949 a 1989

23/01/90-23/02/90 
10 pintores catarinenses

13/06/89-30/06/89 
Eentão?, esculturas de Tetê Barachini

01/01/90-31/12/90
Galeria João Fahrion: artistas selecionados 1990

15/06/89
Prêmio de Artes Plásticas COPESUU MARGS, com exposição 
de 23/11/89 a 14/01/90

20/12/89-18/01/90
Projeto itinerância do acervo MARGS em Pelotas

25/01/90-10/03/90
Restauração de obra de arte: uma nova visão29/06/89-09/07/89

Van Gogh: trajetória de um gênio atormentado, Paul Hur, fotó
grafo holandês 1990, janeiro e fevereiro

Abstração, década de 60, acervo das pinacotecas
06/07/89-30/7/89
Galeria João Fahrion: Roberto Fajardo, pinturas 

27 e 28 /07/89
Arte Sid 89, I encontro latino-americano de artes plásticas 

03/08/89-27/08/89
Galeria João Fahrion: Comélia Kudiess e Simone Melo da Rosa

13/03/90-08/04/90
Grupo Boca do Monte, artistas plásticos de Santa Maria, RS 

26/03/90-30/04/90
Conhecendo nossos artistas, exposição coletiva 

20/03/90-15/04/90
Galeria João Fharion: Roberto Schmitt-Prym

11/08/89-03/09/89
Projeto investigação: Interconexões, Liana Andrade 15/03/90-15/04/90 

Acervo MARGS: xilogravuras
25/08/89-03/09/89
Gravuras Brasil hoje /RS, gravuras dos Estados Unidos e Brasil 01/04/90-30/04/90

Coleção particular, 42 obras de arte de artistas gaúchos e de 
outros estados30/08/89

Evento têxtil - 89, alunos do Centro de Desenvolvimento da 
Expressão 1990, abril

Pinturas brasileiras: figurativo e abstrato
08/09/89 a 01/10/89
Gravura Estados Unidos / hoje 30/04/90

Conhecendo nossos artistas
30/08/89-30/09/89
Tapeçaria, jóias e quimonos, artista italiana Orieta dei Sole 15/05/90-27/05/90

Henry Moore, gravuras deportfólio, artista inglês
12/09/89-24/09/89
Galeria João Fahrion: Mundo Flutuante, pinturas de Marion 
Rolim

03/06/90 
Pintura naive alemã

12/09/89-18/10/80
Aquarelas de Paulo Chimendes

15/03/90-10/05/90
Galeria João Fharion: Ana Cristina Natividade

19/09/89-18/10/89
A Gravura contemporânea da Tchecoslováquia

17/04/90
Pequenos formatos: exposição coletiva de artistas nacionais

08/09/89-01/10/89
Gravuras dos Estados Unidos e Brasil

08/06/90-08/07/90
Litografias de Octávio Pereira

10/10/89-05/11/89
Galeria João Fahrion; Marco Araújo

04/07/90
Exposição coletiva de uruguaios

12/10/89-20/10/89
Uma Galeria de Paris, cartazes

12/03/90-04/07/90 
Arthur Bispo do Rosário

17/10/89-12/11/89
Francisco Stockinger — 70 anos

12/06/90-04/07/90
Galeria João Fahrion: Gelson Radaelli, pinturas

07/11/89-19/11/89
A escolha dos artistas, gravuras do Departamento de Artes Grá
ficas de Londres

01/07/90-31/07/90
Acervo MARGS: retratos

30/07/90 - agosto 90 
Marinês Busetti, pinturas09/11/89-23/11/89

Galeria João Fahrion: Raquel Bignetti

24/11/89-04/12/89 
Acervo MARGS: tapeçaria

31/07/90
Aniversário do MARGS

14/08/90-02/09/90
Cabana turquinho, desenhos de Wagner Dotto

14/08/90 - 09/09/90
Galeria João Fahrion: Marilice Corona

28/11/89-10/12/89
Sofia Vivo, tapices-colagens, artista uruguaia
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21/05/91-16/06/91
Pintura pós TV, Romanita Disconzi

11/06/91-21/07/91
Galeria João Fahrion: Marina Cervieri, pinturas sobre papel 

13/06/91-30/06/91
Gaúchos na Bienal, artistas gaúchos que participaram de Bienais

18/06/91-07/07/91 
Gelson Radaelli, pinturas

18/06/91-07/07/91
Design para estamparia, alunos da Universidade de Santa Maria 

02/07/91-16/07/91
Atelier Livre, 30 anos, obras de artistas formados pelo Atelier

21/08/90- 02/09/90 
Gravura japonesa

31/08/90- 04/09/90
Uma vida óptica- eletrônica, Diana Domingues 

11/09/90-07/10/90
Galeria João Fahrion: Eny Schuch e Adolfo Bittencourt 

11/09/90
9° Salão da Câmara Municipal de Porto Alegre

13/09/90-30/09/90
Pintura, presença e povo na arte brasileira, coletiva de arte pri
mitiva

25/10/91-15/11/91 
Inauguração do Espaço Ado Malagoli

26/10/91
Acervo MARGS: 15 anos da morte de Di Cavalcanti

13/04/92-31/05/92
Alice Brueggemann e Alice Soares

15/04/92-24/05/92
Retrospectiva de gravura de Plínio Bemhardt 

01/05/92-31/05/92
Calendário: 70 anos da revista Klaxon, Guido Mondim e 
Anestor Tavares

29/10/91-14/11/91
Grandes dimensões, exposição coledva de artistas do IFAV

05/11/91-06/12/91
Lasar Segall, visões de guerra, 1940-1943

07/11/91-29/11/91 
Revestimento cerâmico para arquitetura

26/11/91-17/12/91
Fotografias de paisagem, Fay Goodwin, fotógrafa alemã 

29/11/91-07/12/91
Mostra dos artistas de Indiana, EUA: Cheryl King e David 
Young

!

15/05/92-15/07/92
Décadas de consolidação, inauguração do Museu de Arte Con
temporânea, RS

15/05/92-21/06/92
Jóias e ornatos têxteis, Zorávia Bettiol04/10/90-04/11/90 

Neusa Poli Sperb, cerâmicas

09/10/90-04/11/90
Galeria João Fahrion: Miriam Tolpolar:pinturas e litografias 

16/10/90 - 04/11/90
10 anos CGTC - Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea

15/05/92
Lançamento de cartões postais da Prefeitura Municipal 

01/06/92-30/06/92
Calendário: Neusa Poli Sperb e Wilbur Olmedo

04/06/92-12/07/92
Galeria João Fahrion: exposição coletiva

11/06/92-15/07/92
Universo de Chagall Instituto Marc Chagall e Consulado da 
França

26/06/92-31/12/92
Núcleo Básico do Acervo (1954 a 1957)

01/07/92-30/7/92 
Calendário: 30 anos sem Guignard

01/07/92-30/08/92
Iberê Camargo, obra sobre papel

06/07/92-23/08/92
Sala Berta Locatelli: homem, mulher-gênero arte, exposição 
coletiva

06/07/91-04/08/91
Chico Lisboa agora, exposição coletiva

19/07/91-30/07/91
Projeto Ia Bienal de arquitetura, divulgação do prêmio 

06/08/91-08/09/91
II Encontro latino-americano de minitêxteis

1991, dezembro
Projeto histórico: Pedro Weingartner

30/10/90-11/11/90
Exposição de alunos do Instituto de Artes UFRGS

08/11/90-02/12/90
Cláudio Maciel e Daniel Costa, esculturas

12/12/91-12/01/92 
Fotografias de Ruy Varella

10/12/91-05/01/92
Britsh Posters, Cultura Inglesa de Porto Alegre 

01/01/92-29/02/92
Realismo social nos anos 70, exposição coletiva 

01/01/91-31/01/92
Projeto Calendário: homenagem a Lutzenberger 

07/01/92-19/01/92
Exposição das alunas da designer Renata Rubim

09/01/92-30/03/92
Acervo MARGS: artistas latino-americanos

06/08/91-06/09/91
Iluminação e Liturgia, Laura Cesana, artista portuguesa

07/08/91-27/08/91 
Arte gráfica alemã dos anos 50

08/08/91-25/08/91
Torre de Babel, pinturas de Bina Monteiro 

15/08/91-01/09/91
Galeria João Fahrion: Quatro artistas: Maria de Fátima Araújo, 
Cris Rocha, Dome, Rildo Batista

06/12/90-27/01/90
Restauração das obras do Museu

16/12/90
Série Querubíndios, cartões postais de Zéllo Visconti

11/12/90-27/01/91
30 Anos de arte-educação, alunos do Centro de Desenvolvimento 
da Expressão

13/12/90-06/01/91 
Mostra de Liana Timm

28/08/91-01/09/91
Quatorze no Museu, alunos de graduação da UFRGS

28/08/91-01/09/91
Cerâmicas de Frieda Asfiazadarian 09/01/92-30/03/92

Permanentes eperecíveis, exposição coletiva 

16/01/92-24/03/92
Exposição conjunta de gravuras de Osvaldo Goeldi e Darei Valença 

01/02/92-29/02/92
Projeto calendário: aquarelas, homenagem a Lutzemberger

14/07/92-02/08/92
Galeria João Fahrion: Renato Coelho

13/12/90-06/01/91
Arte sobre papel, mostra coletiva da Universidade do Mato 
Grosso

30/01/91-17/03/91
Restauração de obras das Pinacotecas Rubem Berta e Aldo Locatelli 

29/01/91-03/03/91
Galeria João Fahrion: Thor e seus amigos, pinturas de Chico 
Machado

03/09/91-08/09/91
Galeria João Fahrion: Alexandre C. Leal, Ana M. Dreyer e Eduar
do Haesbaert

01/08/92-31/8/92
Calendário: Xico Stockinger, escultura

26/08/92-13/09/92
Galeria João Fahrion: Tânia Bondarenco

17/09/91-29/09/91
Pinturas de Andréa Costa, Patrícia Bohrer e Ricardo Frantz

01/03/92-31/03/92
Projeto calendário: aniversário de Porto Alegre, Henrique 
Cavalleiro

28/08/92-27/09/92
Gravura contemporânea do Japão, Consulado do Japão 

20/08/92-31/10/92
MARGS por Alceu Collares, inauguração da Sala Pedro Wein- 
gârtner

17/09/91-06/10/91
A arte gráfica dos anos 60, exposição coletiva 

17/09/91-29/09/91
Dois retratos da arte: arte sobre papel e portraits

20/01/91
Criação- design gráfico e de superfícies, mostra da oficina 12/03/92-30/03/92

Os salões oficiais da Chico Lisboa 1938 /1964
15/01/91
Acervo MARGS: Guaíba e cultura negra 28/08/91-06/10/91

Esculturas efêmeras: Gaudêncio Fidelis, Irineu Garcia e José Fran
cisco Alves

18/03/92-23/03/92
Acervo MARGS: artistas brasileiros

27/08/92-25/10/92 
MARGS por Olívio Dutra

01/09/92-01/11/92
Projetos históricos-, Carollo, pai e filho

01/09/92-30/09/92 
Calendário: Libindo Ferraz

05/02/91-03/03/91
Coletiva no MARGS: Beralda Altenfelder, Marcelo Villares e 
Vera Rodrigues

25/03/92-19/04/92
A conquista da modernidade na arte do RGS, artistas do início 
do século

03/10/91-27/10/91 
A figura na obra gráfica do RGS, 1EAV

08/10/91-20/10/91
Intervenções em xerox, Ruth Scheneider

01/10/91-27/10/91
Japão como triângulo cultural, fotografias de Banri Namikawa 

15/10/91-30/11/91
Portugal na abertura do mundo, fotos e painéis do Consulado 
de Portugal

17/10/91-03/11/91
Museografia de baixo custo, painéis de Mario Ebeling

05/03/91
Último decênio: dores e cores, exposição coletiva 25/03/92-13/03/92

Reinauguração da Galeria Rubem Berta, exposição coletiva

01/04/92-30/04/92
Calendário: Vasco Prado e Ado Malagoli

09/04/92-15/07/92
Acervo MARGS: o prazer de olhar

07/04/91-30/04/91
Três mestres da gravura alemã: Libermann, Slevogt e Corinth 

18/04/91-30/04/91
Viagens portuguesas e o encontro das civilizações

18/05/81-02/06/91
Ângelo Guido

03/09/92-11/10/92
Artistas do vidro, exposição coletiva

05/09/92-04/10/92
Galeria João Fahrion: Guillermo A. C.

17/09/92-13/10/92
Obras restauradas: por Leila Sudbrack e Lenora Rosenfield

17/09/92-01/11/92
Retrospectiva de Danúbio Gonçalves

15/04/92-15/05/92
Rosali Plentz, Quem tem medo do Kitsch?
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03/06/93-04/07/93
Arte têxtil, coletiva de artistas da Universidade de Santa Maria,

03/09/93-03/10/93
Projeto Presença: Britto Velho e Elaine Tedesco

27/02/93
A gravura no Rio Grande, exposição coletiva 

02/03/93-18/03/93
Acervo vivo, série destaque: Karin Lambrecht e Xico Stockinger

09/03/93-06/04/93
Sala Berta Locatelli: artistas e coisas

10/03/93-28/03/93
Projeto integração: obras do MARGS nas listas telefônicas 

16/03/93-25/04/93
Pintura no início da República, projeto acervo vivo, série apre
sentação

16/03/93-11/04/93
Projeto Museu Aberto: João Luiz Roth

17/03/93-27/03/93
Projeto art collection - Encol: Vasco Prado, Iberê Camargo e 
Stockinger

26/09/92
Brasil Hoje - exposição coletiva sobre o impeachment 

06/10/92-25/10/92
Galeria João Fahrion: Cristina Bellini, esculturas

28/10/92-28/11/92
Sala Berta Locatelli.- a cidade na memória

RS
03/09/93-22/09/93
Exposição itinerante: a gravura e suas técnicas, Pelotas RS08/06/93-20/06/93

Galeria João Fahrion: Aquarelas de Mairy Sarmanho e fotos de 
Miguel Soares

15/06/93-30/07/93
II Salão do desenho de imprensa e o traço do humor, homenagem 
a Sampaulo

08/06/93-27/06/93
Ver o Rio Grande: arte sobre papel, exposição coletiva 

15/06/93-30/06/93
Projeto Presença: Lenir de Miranda e Gisela Waegte

e ceramicas

09/09/93-29/09/93
Acervo MARGS: gaúchos, exposição coletiva 

09/09/93-03/10/93
Projeto Atualidade: Paulo Peres, desenhos, gravuras, pinturas e 
depoimentos

16/09/93-19/09/93
Gabriele de Stefano, artista italiano

17/09/93-10/10/93
Sala Berta Locatelli: Viva Miro, releituras eperformances 

05/10/93-31/10/93
Projeto Intercâmbio: Helga Miethke, pinturas, desenhos e gra
vuras

29/10/92-15/11/92
Galeria João Fahrion: Cátia Usevícius, gravuras em metal 

30/10/92-29/11/92
Emest Zeuner, ilustrações para a Revista do Ensino 

01/10/92-31/10/92
Calendário: Jader Siqueira, pinturas e Ilka Portes, fotografias

01/11/92-30/11/92
Calendário: Manuel de Araújo Porto Alegre, desenhos

05/11/92-08/12/93
Acervo artístico da Universidade de Santa Maria

20/06/93-26/09/93
Acervo MARGS: o abstracionismo dos anos 50 e 60 tia arte brasi
leira

22/06/93-07/07/93
Projeto integração: Anicio Bortolatto, pinturas 05/10/93-31/10/93

Projeto Presença: Félix Bressati e Heloísa da Silva

14/10/93-28/11/93
Projeto Arte Sul, exposição coletiva

23/03/93
Galeria João Fahrion: Rose Osório, pinturas20/11/92-06/12/92

Galeria João Fahrion: do direito e do avesso, Suzana Barrera 01/07/93-25/07/93
II Bienal de arquitetura, palestras, desenhos, comunicação vi
sual e outros

06/04/93 - 09/05/93
Projeto Aquisição: obras doadas ao acervo do MARGS pela 
AAMARGS

01/04/93-30/04/93
Presença: Eduardo Haesbaert e Elton Manganelli, pinturas

02/04/93-29/04/93 
Acervo vivo pintura gaúcha em 
coletiva

06/04/93-27/06/93 
O expressionismo de Kathe Kollwitz, artista alemã

07/04/93-11/05/93
Sala Berta Locatelli: figuração ou conceito aberto, exposição 
coletiva

13/04/93-01/05/93
Projeto integração: arquitetura de ferro, fotografias de Geraldo 
Gomes

25/11/92
Pinacoteca Rubem Berta: doações para a Prefeitura de Porto Ale
gre em nov / 71

06/07/93-18/07/93
Galeria João Fahrion: nômades urbanos, fotografias de Mauro 
Bruschi

20/10/93-22/11/93
Sala Berta Locatelli: Ana Pettini, instalação

01/12/92-31/12/92
Caiendário: Leda Flores, pastel seco sobre papel

03/12/92-10/12/92 
Norberto Stori, aquarelas

03/12/92-13/12/92
Mostra universitária gaúcha de design

08/12/92-10/01/93
Formas, esculturas de Jader Siqueira

26/10/93
A semana de Di e Mário, óleos06/07/93-01/08/93

Projeto Museu Aberto: Mariana Canepa, cerâmicas 

06/07/93-31/07/93
Projeto Presença: Eduardo Vieira da Cunha e Nilza Haertel, pin
turas

meados do séc. XX, exposição'
04/11/93-30/11/93
Galeria João Fahrion: o livro como suporte, exposição coletiva

09/11/93-12/12/93
Escultores gaúchos em Paris: Stockinger, Vasco, Tenius, Bez Batti, 
Nikon Maia e P. O. Aguinsky

02/12/93-02/01/94
Projeto Presença: escultura de Carlos Tenius e Xilo de Armando 
Almeida

15/07/93-26/09/93
Acervo Vivo: reflexão, projetos figurativos na arte brasileira, exp. 
coletiva

10/12/92-03/01/92
Desenhos de Iberê Camargo

10/12/92-31/12/92
Galeria João Fahrion: Ângela Pohlmam

12/12/92-08/01/93
Interferência Diphere, Alfredo Nicolaiewsky, Mário Rõhnelt, 
Milton Kurtz

24/07/93-31/07/93
Projeto Nosso Museu: atelier coletivo e leilão

25/07/93-31/07/93
Projeto: Aniversário do Museu - 39 anos, doação de telas de Ado 
Malagoli

03/08/93-05/09/93
Projeto Presença: Ana Norogrando e Mário Rõhnelt 

09/08/93-29/08/93
Projeto Interação: 16° Salão de Artes Plásticas Chico Lisboa 

10/08/93
Sala Berta Locatelli: Clara Pechansky, desenhos

30/10/93
Feira da Gravura, xilogravura e gravuras em metal de 20 artistas 

09/12/93-02/03/94
Sala Berta Locatelli: tapeçaria, exposição coletiva 

16/12/93-27/02/94
A pintura na passagem do século, artistas brasileiros e franceses 

14/12/93-16/01/94
Fórum têxtil retrospectiva de Érica Turker 

21/01/94-06/03/94
Óleo sobre tela e acrílico sobre tela, exposição coletiva

11/01/94-27/02/94
Acervo do MARGS: cerâmica

16/04/93-30/05/93
Acervo vivo: mestres da gravura brasileira, exposição coletiva

20/04/93-02/05/93
Galeria João Fahrion: Laura Fóes, pinturas e desenhos

22/04/93-25/05/93
Acervo com companhia. Vera Wi/dner

04/05/93-30/05/93
Projeto intercâmbio: Ênio Squeff, nanquim sobre papel 

04/05/93-16/05/93
Galeria João Fahrion: fotos de Marcos Roberto

06/05/93-26/05/93
Projeto integração: Max Klinger, gravuras

06/05/93-06/06/93
Projeto integração: Açores, um elo com o passado, fotografias de 
Ilka Portes

16/12/92-28/12/92
Pinacoteca Berta Locatelli: novas doações

22/12/92-31/01/92 
Mostra de arquitetura japonesa

18/01/93-28/02/93
Acervo MARGS: gravuras gaúchas

12//01/93-12/02/93
MARGS pelo maestro Pletskaya e Kranus Sang

01/02/93-28/02/93
Magliani e Pasquetti

01/02/93-28/02/93
Acervo MARGS: tapeçarias

05/02/93-24/02/93
Fotografia artística por volta de 1900 na Alemanha

11/02/93-07/03/93
Galeria João Fahrion: artistas selecionados

14/02/93-28/02/93
Acervo do MARGS: arte naif

12/08/93-20/09/93
Projeto Atualidade: Leo Dexheimer, gravuras em metal e 
litografias

06/01/94-16/01/94 
Projetos de design de superfície

01/03/94-27/03/94
Projeto Presença: Tereza Poester e e Guilhermino A C.

12/08/93-29/08/93
Projeto Acervo Vivo: Ado Malagoli, peças doadas pela família do 
artista

16/08/93-17/09/93
Projeto: Joseph Beuys, desenhos, objetos e obras gráficas 

01/09/93-26/09/93
Projeto Trasmutações: jóias, Carlos Wladimirsky 

02/09/93-11/08/93
Galeria João Fahrion: Celso Vitelli e Cláudio Aquino

08/03/94-03/04/94
Projeto Integração: artistas americanos e seus impressores

08/03/94-03/04/94
Projeto Museu Aberto: Rose Osório, pinturas 

10/03/94-10/02/94
Projeto integração: arte brasileira, coleção Chase Manhaatan

20/05/93-16/06/93
Viver & sonhar sonhos é viver, Mairy Sarmanho, pinturas e aqua
relas

01/06/93-27/06/93
Museu aberto: Xico Alves, esculturas
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10/03/94-08/05/94
Projeto Acervo Vivo: academicismo e modernismo

27/07/94-14/08/94
Galeria João Fahrion: Wilbert: pinturas e desenhos 

02/08/94-30/10/94
Tridimensionalidade, exposição coletiva de esculturas e serigrafia

03/08/94-04/09/94
Astrid: pinturas, escultura e cerâmica

15/03/94-04/04/94
Galeria João Fahrion: Maria Valquíria de Azevedo, gravuras em 
metal

23/03/94
Paixão por Porto Alegre, Edgar Koetz, gravuras e pinturas 

29/03/94- 25/04/94
Projeto Presença: Guilhermo Jailton Moreira e Elida Tessler, es
culturas

04/08/94-04/09/94 
Frantz, acrílico sobre tela

01/08/94-28/08/94
Projeto Presença-, Lia Menna Barreto e Mauro Fuke, instalações 

16/08/94-05/09/94
Galeria João Fahrion: Bonecas, instalações de Fabiana Rossarola 

06/09/94-26/09/94
Galeria João Fahrion: Loraine Oliveira, pinturas 

28/09/94-16/10/94
Galeria João Fahrion: Ângela Magdalena, esculturas 

02/10/94-02/11/94
Neusa Poli Sperb e Marlies Ritter, esculturas em terracota e cerâ
mica

05/04/94-24/05/94
Objeto marcador do tempo, instalação de Heloisa Franco

07/04/04-01/05/94
Museu Aberto: Ruth Schneider, pinturas e instalação 

12/04/94-02/05/94
Projeto Nossos Artistas: Paulina Eizirik, litografia e pinturas 

14/04/94-08/05/94
Projeto Nossos Artistas-, Ota -Otacílio de Oliveira Camilo, 
xilogravuras

15/04/94-08/05/94
Acervo Vivo: gravuras e desenhos de Iberê Camargo 

29/04/94-30/05/94
Projeto Presença: Tânia Resmini e Gaudêncio Fidelis, esculturas

04/10/94-06/11/94
Nossos Artistas: Britto Velho, estudos para pintura 

18/10/94-06/11/94
Galeria João Fahrion: Neila Vieira, esculturas

03/05/94-29/05/94
Museu Aberto: cobras e lagartos, pinturas de Karin Paiva 

10/05/94-31/07/94
Projeto Arte - educação: figuração e abstração

12/05/94-05/06/94 
Helena May a dÁvila, gravuras

17/05/94-05/05/94
Galeria João Fahrion: Ana Lúcia Beck, pinturas sobre papel 

19/05/94
Sala Berta Locatelli, homenagem a Vasco Prado, escultura, gra
vura e desenhos

20/10/94-06/11/94
Projeto integração: 17° Salão da Chico Lisboa

03/11/94-04/12/94
Gralha azul, arte infantil, parceria com Madison Children's 
Museum

03/11/94-27/11/94
Projeto Presença: Paula Mastroberti e Richard John

08/11/94-27/11/95
Galeria João Fahrion: Ângela Villar, pinturas a óleo 

09/11/94-07/11/94
Projeto Integração: fotos Bauhaus, Instituto Goethe 

09/11/94-04/12/94
Projeto Intercâmbio: gravura 94 Brasil!Inglaterra, exposição 
coletiva

19/05/94-16/07/94
Projeto Ver o Rio Grande-, a gravura e suas técnicas, exposição 
coletiva

31/05/94-26/06/94
Projeto Intercâmbio: Arnaldo Battaglini, gravuras e moldes 

30/05/94-26/06/94
Projeto Presença: Carlos Wladimirsky e Mara Álvares, pinturas e 
desenhos

11/11/94-11/12/94
Projeto Integração: Núcleo de Gravura 10 anos, feira de gravuras

18/11/94-15/01/95
Fotografias de Luiz Eduardo Achutti, homenagem a Iberê 
Camargo

01/12/94-08/01/94
Projeto Intercâmbio: Núcleo de artes visuais de Caxias 

29/11/94-12/03/95
Projeto Presença: Mara Caruso e Leo Dexheimer

09/06/94-31/07/94
Acervo Vivo: homenagem a Vasco Prado, desenhos e gravuras 

30/06/94-24/07/94
Anti-solos de Gaudêncio Fidelis, esculturas de ferro

01/07/94-10/07/94
Homenagem a Xico Stokinger, exposição coletiva de escultores 

12/07/94
Projeto Presença: Adolfo Bittencourt e Flávio Gonçalves

01/12/94-02/01/95
Projeto Intercâmbio: Nossos bosques tem mais vida, exposição 
coletiva

13/12/94-08/01/95
Nossos artistas: Liana Timm, técnica mista21/07/95-28/08/94

Atualidade: litografia no RS, exposição coletiva

27/07/94-25/09/94 
Acervo vivo RS, gerações 70 e 80

1995, fevereiro -31/03/95 
Acervo MARGS
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27/10/95 24/09/96-24/10/96 
Frank Schaejfer, guaches

17/09/96-20/10/96 
Antonio Gutierrez, pinturas

01/10/96-03/11/96
Projeto Presença: Liana Timm, caligrafias do corpo

11/10/96
Homenagem ao grupo de Bagé 

25/10/96-17/11/96
Desenhos e vidas de Garcia Lorca em documentos e fotografias

05/11/96-20/11/96
Roth em Garcia Lorca, desenhos

08/12/94-30/01/95
Museu Aberto: Eduardo Moraes Pires, pinturas em acrílico

26/08/98 - 27/09/98 
Arte erótica: exposição coletivaZeuner - Koetz, pinturas

31/10/95-17/12/95 
Regina Ohlweiler, pinturas

19/12/95-10/03/96
Anico Herskovits: gravuras em metal, xilogravura e litografias

31/01/95-13/03/95
O tempo e o vento, aquarelas de Glauco Rodrigues

31/01/95-21/03/91
Grandes dimensões, exposição coletiva

11/09/98- 11/10/98
Picasso, cerâmicas

23/09/98 - 18/10/98
Libindo Ferras e Francis Pelichek, pinturas

29/09/98-21/10/98
Luiz Antonio Fe/kl: esculturas epinturas

07/12/95-03/03/96
60 Anos de arte gaúcha, homenagem aos 60 anos da ARI

14/03/95-23/04/91 
Acervo MARGS

14/12/95-17/03/96 
Acervo MARGS: arte sacra

14/03/95
Carlos Scliar - Serigrafias

15/10/98-15/11/98 
Daniel Senise, anos 90

19/12/95-20/02/96
Projeto Presença: Alfredo Nicolaieu/sky

05/03/96-07/04/96
Ana Cristina Natividade, objetos

23/03/95-14/05/95
Danúbio Gonçalves 70 anos, retrospectiva

16/10/98-15/11/98
Salão de cerâmica do RGS, Associação dos ceramistas

21/10/98-22/11/98
Zorávia Bettiol: headdresses e fantasias

24/10/98- 15/11/98 
Gravuras e fotos da Hungria

29/10/96-24/11/96 
12° Salão de Cerâmica do RS

30/03/95-30/04/95
Sala Berta Locatelli: Danúbio Gonçalves

14/03/96-28/04/96 05/11/96 
Luiz Barth

28/04/95-21/05/95
Silhuetas e auditorium II, pinturas de Regina Silveira Luiz Barth: gravuras em metal e serigrafias

01/03/96-14/04/96
Projeto presença-. Karin Lambrecht

22103196 
Acervo permanente

12/12/96
Arte Sul 96, exposição coletiva

18/05/95-02/07/95
Armando Almeida: gravuras e terracotas

19/11/98-06/12/98 
Edgar Koetz, pinturas

09/10/97-30/11/97 
I Bienal de Artes Visuais do Mercosul

30/05/95-11/06/95
Albercht Dürer, xilogravuras

19/11/98-16/12/98 
Silvia Argemi, cerâmicas

02/04/96 19/03/98
Acervo MARGS: do acadêmico ao contemporâneo

19/03/98 -22/04/98 
Leopoldo Plentz, fotografias

13/06/95-23/07/95
Mutantur, pintura de Pedro Wcingãrtner

24/11/98-20/12/98
Vasco Prado: esculturas em bronze, mármore terracota e ma
deira

Uma visão catarinense, Fundação Catarinense de Cultura

11/04/96-12/04/96
Projeto Participação-. Mara Alvares, pinturas recentes

30/04/96-09/06/96 
A gravura no RS, Eduardo Cruz

16/04/96-26/05/96
Projeto Presença-. Ana Alegria, guaches

02/05/96-30/06/96
Maria Tomaselli e Antonio Gutierrez, gravuras

13/06/95-20/08/95
Acervo MARGS: mestres do séc. XIX 26/11/98-27/12/98

Neide Dias de Sá: pinturas e livros-objetos

25/11/98- 13/01/99
Cyberpinturas, cybergravuras e instalação, Gonzalo Mezza.artista 
chileno

19/03/98 - 04/06/98
Acervo municipal, obras premiadas no Salão de Pintura de Por
to Alegre

1995, junho-02/07/95
Obras sobre papel, exposição coletiva de desenhos e pinturas

29/06/95-05/07/95
Sección Áurea, exposição de cartuns da Revista Sección Aurea

13/07/95-13/08/95 
Plínio Bernhardt, gravuras

28/05/98-07/06/98
Renato Pagliaro, artista italiano, fotografias

24/04/98-21/06/98
Instituto de Artes - 90 anos: memória

10/12/98 - 10/01/99
Enfeixados, Stclla Gazzaneo, objetos têxteis

30/03/99 - 22/05/99
Pietrina Checcacci-. pinturas e escultura

06/04/99 - 02/05/99
Leopoldo Plentz, arte e documento, fotografias

18/05/99 - 04/06/99 
Siron Franco, retrospectiva

25/05/99 - 20/06/99 
Fotografias de Marcos Magaldi

01/06/99 - 27/06/99
Frans Krajberg, esculturas naturais

07/05/96-02/06/96
Hannah Hõch, colagens. Instituto Goethe

27/07/95-10/09/95
Projeto Presença: Carlos Pasquetti, técnica mista 

05/08/95-20/08/95
Sala Berta Locatelli: Xico Stockinger, Vasco Prado e Tenius

17/05/98
Acervo MARGS: arte sobre papel

28/05/96-07/07/96
Pinacoteca Aldo Locatelli anos 70, gravuras 02/06/98 - 21/06/98

Artistas norte-americanos
14/07/96
Projeto Presença: Heloísa Crocco, Topomorfose

05/06/96-30/06/96
Projeto Gravura no MARGS: Waldeny Elias

11/06/96
Projeto Gravura no MARGS: José Carlos Moura

16/08/96-15/09/96
Projeto Presença: Maristela Salvatori, gravuras

27/07/95-27/08/95
Avatar de Moraes: esculturas e desenhos 26/06/98 - 05/07/98

Albert Watson, o diário perdido, fotografias

25/06/98 - 26/07/98
Cláudio Schapochnik, grafiteria paulistana

30/06/98 - 26/07/98
Guardiões do céu, fotografias de Miguel Soares

14/07/98 - 09/08/98 
Alfredo Aquino, pinturas

17/08/95-17/09/95 
Marta Loguércio, litografias

24/08/95-15/10/95
Acervo MARGS: Carlos Scliar

29/06/99 - 01/08/99
Resgatando a memória, Paulo Peres, parceria com a Caixa 
Econômica Federal

06/09/95-26/09/95
Gerhard Altenbourg, desenhos e gravuras do artista alemão

20/06/96
Uma visão da arte têxtil brasileira hoje, exposição coletiva12/09/95-29/10/95

Maria Tomaselli, pinturas
13/07/99 - 08/08/99 
Irineu Garcia, esculturas em pedra

17/08/99- 19/09/99
Stockinger, esculturas, comemoração 80 anos

19/08/99 - 12/09/99 
Horst Jansseen, águas fortes

20/10/99 - 12/12/99
Acervo itinerante em Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria e Passo 
Fundo

14/07/98 - 09/08/98
Lia Menna Barreto, exercícios afetivos e Marlies Ritter, vestígios

25/07/96
Projeto Aniversário de 42 anos do MARGS, homenagem a Ado 
Malagoli

01/08/96-08/09/96
Projeto Gravura no RS: Vera Chaves Barcellos, litografia, serigrafia, 
fotos e xerox

do dia21/09/95-12/11/95
Antonio Carlos Maciel: gravuras e desenhos

11/10/95-05/11/95
18° Salão de Arte Contemporânea da dissociação Francisco Lisboa

04/08/98 - 23/08/98 
Design e Jóias, exposição coletiva

05/08/98 - 13/09/98 
90 Anos de Cyro Martins09/11/95-26/11/95

Cartazes japoneses
03/09/96-29/09/96 
Homenagem a Milton Kurtz, pinturas

14/08/98 - 13/09/98
Ruth Schneider. saudades do Brasil os músicos17/10/95-10/12/95

Acervo MARGS: retratos 05/11/99-09/01/2000
II Bienal de Artes Visuais do Mercosul
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18/04/2002-26/05/2002 
Waltercio Caldas, livros

29/01/2004 - 20/02/2004
II Segno impresso-storia di uma stamperia d' arte - litografias c 
gravuras da Gráfica II Bisonte

13/02/2004- 11/04/2004
Auguste Rodin: esculturas e reproduções fotográficas da pina
coteca SP

16/12/2004-09/01/2005
Iberê Camargo por Achutti, fotografias e lançamento do livro

13/01/2005 - 14/02/2005 
Paris - índia, fotografias de Tonico Al

18/01/2004 - 20/02/2004 
Terra de Vera Cruz, pinturas de Eliardo França

25/01/2005-27/02/2005
Museu Antropológico RS: 27 anos pesquisando a diversidade étni-

25/01/2000 - 05/03/2000 
Florença: tesouros do Renascimento

09/05/2002 - 02/06/2002
Poros Mix Pixels, gravuras de Helena Kanaan

06/06/2002 - 29/06/2002 
Procura-se, pinturas de Ruth Schneider

13/06/2002- 14/07/2002 
Seminal, esculturas de Gonzaga

14/03/2000
Mostra permanente do Acervo

15/03/2000 -20/04/2000
Missões, estatuária e fragmentos arquitetônicos

06/04/2000 - 26/04/2000
Gravuras de Carlos Scliar, exposição itinerante em Santa Maria 

26/04/2000 - 28/05/2000
Caminhos e vivências de Danúbio Gonçalves, exposição e lança
mento do livro

vares

07/04/2004 - 02/05/2004
Perdas a estética da dor, esculturas de Arminda Lopes

16/04/2004 - 23/05/2004
Cartas, pinturas e desenhos de Alfredo Aquino

27/04/2004 - 30/30/2004 
Júlio Ghiorzi, pinturas gêmeas

06/05/2004 - 06/07/2004 
Bicicletas, fotografias de Thierry Rios

11/05/2004-03/06/2004 
Alienados, desenhos de Edgar Koetz

09/06/2004 - 12/07/2004
Papier Mâché: Milca Chang, Cho Dornelcs, Tânia Teixeira e 
Célia Meireles

ca
25/07/2002 - 25/08/2002
Karin Lambrecht, desenhos e pinturas com sangue 26/01/2005 - 27/02/2005

Flying Carpet, mostra de trabalhos de mulheres dos cinco con
tinentes31/07/2002- 20/08/2002

Silêncio e a casa das almas, instalações de Vera Wildner31/15/2000 - 30/06/2000 
Projeto Curadoria: Olhando Desenhos

29/06/2000 - 30/07/2000 
Mensagens cifradas, Graciela Zar

05/07/2000 - 06/07/2000
De Frans Posta Eliseu Visconti, acervo do Museu Nacional Be
las Artes RJ

03/08/2000 - 03/09/2000
Lorena Geisel, guarda-roupa e Michele Finger, memória exposta

15/03/2005- 10/04/2005
Lêsgens de Paris, fotografias de Andrelou Vallarelli

14/04/2005 - 29/05/2005
Cidades Perdidas, pinturas e objetos de Rubens Ianelli

14/04/2005 - 29/05/2005
Sonho tropical, fotografias de Paulo Greuel

15/04/2005-22/05/2005 
Etnias, pinturas de Élon Brasil

27/04/2005 - 29/05/2005
Dom Quixote, serigrafias de Vasco Prado

03/05/2005 - 24/05/2005
Otto Sulzbach, painéis e instalação

07/06/2005 - 28/08/2005 
Anima italiana, acervo MARGS

23/08/2002 - 13/09/2002
Coração: volumes e tomos, instalações de Alexandra Eckert

03/09/2002 - 29/09/2002 
Mauro Fuke, esculturas

17/09/2002 - 06/10/2002
Matrizes efragmentos, gravações de Lurdi Blauth

10/10/2002 -17/11/2002
Retrospectiva de Arthur Luiz Piza

17/10/2002- 17/11/2002
Paris 1900, pinturas da coleção do Petit Palais, Paris

03/12/2002-31/12/2002
Acervo do MARGS: aquisições 1999 - 2002

04/06/2004 - 27/06/2004
Vivências da natureza, pinturas de Yeddo Titze

10/06/2004 - 04/07/2004
Com água de céu, uma viagem diferente pela história da pintura, 
fotografias de Jorge Aceituno

02/07/2004 - 25/07/2004
Francisco Riopardense de Macedo, gravuras e desenhos

02/07/2004 - 01/08/2004
Migrantes, pinturas, fotos, peças e instalações, exposição coletiva

09/07/2004 - 08/09/2004 
II Salão de mini- cerâmica

29/08/2000 - 17/10/2000
0 modernismo na pintura brasileira. Coleção Gilberto 
Chateaubriand MAM, RJ

12/09/2000 - 15/10/2000
Cerâmicas de Katsuko Nakano

09/04/2003 - 04/05/2003
Corpo arte clinica, guaches de Luiz Guides

24/04/2003 - 22/05/2003 
Francisco Toledo: obra gráfica

19/10/2000- 19/11/2000
O labirinto das serpentes, xilogravuras de Cláudia Sperb

27/10/2000-29/11/2000
Litografias portenhas e gaúchas, exposição coletiva

28/10/2000- 19/11/2000
Biblioteca Nacional, obras raras, Biblioteca Nacional, RJ

08/06/2005 - 05/07/2005
Subtração e ausência, afrescos de Lenora Rosenfield

09/06/2005 - 17/06/2005
Erico Veríssimo - retratos da vida inteira, exposição documental24/04/2003 - 25/05/2003

Silvia Mecozzi: mera, esfera, espera, espinho 28/07/2004 - 19/09/2004 
Malagoli - tradição e modernidade

22/05/2003 - 06/07/2003
Maria Inês Rodrigues, gravuras em metal, pinturas e esculturas

29/05/2003 - 13/07/2003
Poética da distância, instalações de Carlos Fajardo

21/11/2000-31/12/2000
Missionesjesuíticas brasilenas, exposição itinerante em Buenos 
Aires

30/07/2004 - 29/08/2004 
Paisagens, aquarelas de Norberto Stori

11/08/2004 - 05/09/2004
Iberê Camargo, uma perspectiva documental

13/08/2004 - 05/09/2004 
O sentido da máscara, José Carlos Moura

18/08/2004 - 12/09/2004
O Brasil dos gaúchos. Centro Cultural de Correios, Rio de Ja
neiro
01/09/2004 - 30/09/2004
Aparício Saraiva: general de duas pátrias, pinturas de Armando 
Gonzáles

28/11/2000-20/01/2001
Antonio Bemi, desenhos e gravuras do artista argentino

04/06/2003 - 30/06/2003 
Acervo do MARGS: gravuras

17/06/2003 - 27/07/2003
Eduardo Vieira da Cunha, exposição e lançamento do livro

05/12/2001 - 07/01/2001 
XIX Salão de Cerâmica do RS

18/04/2001 - 03/06/2001
Coleção Liba e Rubem Knijnik: arte brasileira contemporâ

28/06/2001 -05/08/2001
José Lutzenberger, retrospectiva

05/07/2001 - 12/08/2001 
Leopoldo Gotuzzo

17/07/2001 - 19/10/2001 
Exposição no Shopping Iguatemi: Desta vez éo Museu que vem 
até você

nea
15/072003 - 14/09/2003
Pedro Geraldo Escosteguy

08/08/2003 - 14/09/2003
Paulina Laks Eizerik: pinturas, desenhos e gravuras

12/08/2003 - 14/09/2003
Natureza perversa, uma teoria ilustrada das espécies, pinturas de 
Walmor Corrêa

15/09/2003 - 14/09/2003
O percurso da pintura através de diversos períodos, homenagem a 
Pedro Weingãrtner

22/09/2003
Charqueadas, exposição itinerante em Madri, Espanha 

15/01/2004 - 14/03/2004
Expedição coração do Brasil, fotografias de Orlando Azevedo

03/09/2004- 03/10/2004 
Britto Velho, pinturas e objetos

21/09/2004 - 19/10/2004 
Acervo do MARGS

15/10/2004-12/12/2004
A arte da tapeçaria. Coleção do Petit Palais de Paris, França

28/10/2004- 15/11/2004
Carlos Paez Vilaró, pinturas do artista uruguaio

02/12/2004-02/01/2005
XI Salão de cerâmica do Rio Grande do Sul

21/08/2001 - 22/09/2001
Brasil + 500 Porto Alegre, mostra do redescobrimento

23/08/2001 - 30/09/2001
Fotografias de Evgen Bavcar, a estética da escuridão

16/10/2001 - 16/12/2001
Acervo MARGS: jardim das esculturas
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Reserva técnica, onde as obras de 
arte são guardadas
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Reserva técnica, onde as obras de 
arte são guardadas Vista do hall de entrada
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Salas da Associação dos Amigos do MARGS

Visão parcial do corredor de acesso aos núcleos 
de Acervo, Exposições e Comunicação

Núcleo de Extensão
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Miniauditório
Café do MARGS

Auditório Loja do MARGS
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Entrevistas realizadas e editadas por:

Paulo César Ribeiro Gomes, 
artista plástico e curador independente. 

Doutor em Artes Visuais - Poéticas Visuais, UFRGS

Vera Regina Luz Grecco, 
Técnica em Assuntos Culturais, funcionária do MARGS. 

Especialista em História Contemporânea - FAPA e 
Museologia e Patrimônio Cultural- UFRGS

Transcrição das gravações e digitação de textos:
Valeska Garbinatto

Revisão de originais: 
Tânia Regina Ortiz Vemet

Pesquisa sobre as exposições realizadas em 50 anos de MARGS:
Christina Torres de Almeida

Fotografias das décadas de 50 e 60:
Léo Guerreiro

Fotografias das década de 70 e 80: 
Teniza Spinelli, Circe Saldanha, Eduardo Vieira da Cunha, 

Mabel Vieira e Armando Almeida

Fotografias da década de 90 em diante:
llka Portes e Walter Fagundes

Núcleo de Documentação e 
Pesquisa e biblioteca anexa

Agradecimento especial ao Sr Léo Guerreiro que, 
além de doar fotos antigas, ajudou a identificá-las.

Agradecimentos pelo empréstimo de material e fotografias: 
IGTF na pessoa do Sr. Joé Siqueira Domingues, 

Léo Guerreiro, Teniza Spinelli, 
Helena Maya D'Ávila, Circe Saldanha 

e Armando Almeida
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Patrocínio

IGE; GERDAU

Financiamento

Ministério 
da Cultura UM PAIS DE TODO

GOVERNO FEDERAL

Apoio cultural

Governo do
Rio Grande do Sul
ESTADO QUE TRABALHA UNIDO


