
ABERTURA OFICIAL SALAS DE EXPOSIÇÃO 2006
As imagens estão por toda parte; tomam nossos dias, entregam leituras da 

realidade, ilusões e universos particulares que se impõem ao eoletivo. As imagens 
extrapolam a arte; confundem seus limites. A arte, na era do imagético, influencia e c 
influenciada.

No contexto atual, os artistas visuais respondem às expectativas e aos 
estranhamentos de um mundo abismai, veloz e descentrado; entregam, ao público 
fruidor, possibilidades; posições outras para se ver. entender, sentir e significar o 
mundo.

Garantir espaços de encontro entre o público e a obra é permitir que essas 
leituras se realizem, se completem. A arte só existe quando encontra repouso na retina e 
na mente de alguém que a assiste.

Assim, a Secretaria de Cultura, através da sua diretoria de Artes Visuais, abre 
mais do que salas de exposições: entrega ao público locais para ver seu mundo, sua 
cultura e seus sentimentos acerca do estar vivo; lidos, interpretados c transformados em 
matéria visual por artistas locais, nacionais, internacionais. Para tanto, define as 
características de suas salas no intuito de facilitar a compreensão da arte de Pelotas, do 
Rio Grande do Sule do Brasil; sua história, permanências e perspectivas.

As salas de exposição Antônio Caringi e Frederico Trebbi pretendem dialogar 
produção contemporânea da cidade e de fora dela, facilitando a circulação e 

visibilidade de artistas através de parcerias representativas do sistema das artes local e 
com entidades de relevância cultural indiscutível, como a firmada entre esta secretaria e 
o M ARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

A, agora inaugurada, Sala Inah D'Ávila Costa, além de reconhecer e 
homenagear um dos maiores nomes das artes no estado, pretende buscar abordagens 
possíveis para a compreensão da História da arte de Pelotas e região.

Outro espaço reservado à guarda c à visibilidade dos registros da vida artística 
da cidade é o Memorial do Theatro Sete de Abril, que durante todo o ano mantém 
programação baseada nos documentos que discursam sobre as artes cênicas em um dos 
mais renomados espaços destinados a elas no País.

Todas as salas vêm passando por intervenções técnicas, destinadas a oferecer, 
público e artistas, estruturas adequadas para seus momentos de deleite estético.

Assim, a Secretaria de Cultura entrega ao povo de Pelotas espaços para se ver; 
ver a si, ao outro e ao mundo, a partir do olhar sensível das artes visuais.
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Memorial Theatro Sete de Abril
Espaço criado com a missão dc resgatar e perpetuar a história do Theatro Sete de Abril 

reunindo, organizando e conservando documentos que contam a história desse estabelecimento 
cultural, que é uma das instituições mais antiga de nossa cidade.

O acervo do Memorial Theatro Sete de Abril é composto por cartazes, folders, 
fotografias, fitas VI IS. CDs e documentos administrativos. Esse material está sendo processado 
tecnicamente para que sua recuperação c acesso ocorram de forma eficiente.

O Memorial Theatro Sete de Abril, através de exposições periódicas e permanentes que 
oferece à turistas, estudantes e população em geral, torna visível o conjunto de atividades que foram 
e são desenvolvidas no Theatro.
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Pedro Wcingãrtner
Cena Antiga - Técnica Gravura em Metal - Ano 191X - Dimensões 13 x 25cm

SALA DE EXPOSIÇÕES ANTÔNIO CARINGI
Acervo MAROS Brasil-França é uma mostra que procurou apresentar, em novembro de 2005. o 

alicerce e as novas estruturas da arte gaúcha para o público parisiense. A exposição apresentada no Centro 
Franco-Brasileiro expunha 36 obras em papel do acervo do MARGS. incluindo as técnicas de aquarela, 
desenho e gravura realizadas por artistas do Rio Grande do Sul.

Cirande parte dessa mostra pode ser vista agora em Pelotas, no Espaço Cultural Caringi. A 
exposição abarca um período que vai desde meados do século XIX até a produção do início do século XXI. A 
obra mais antiga apresentada é a aquarela Painel Decorativo, datada de 1851, de Manuel Araújo Porto 
Alegre, um dos pintores oficiais dc D. Pedro II. Do início do século XX, destacam-se também as obras de dois 
artistas-referência em nosso Estado: Pedro Weingàrtner e Sotero Cosme.

Acervo MARGS Brasil-França apresenta a enorme penetração da gravura, depois de meados do 
século XX, nos mercados popular e erudito dc consumo de arte. A maior parte da exposição é composta por 
xilos, litos. linóleos e gravuras em metal, executadas em importantes contextos como o do Grupo dc Bagé e do 
Clube de Gravura de Porto Alegre. Ambos são responsáveis pelo desenvolvimento das técnicas no Estado: o 
primeiro pela abordagem desmistificadora e politizada dos temas e personagens da cultura gaúcha tradicional
- como demonstram as obras dc Danúbio Gonçalves, Carlos Scliar. Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti
- e o segundo pelo exímio trabalho de alguns de seus integrantes, como Vasco Prado e I berê Camargo. As 23 
obras que podem ser conferidas em Pelotas também apresentam os ilustradores da Revista do Globo - outro 
núcleo que reuniu artistas de notável talento como João Faria Vianna e Edgar Koetz - e a geração mais 
contemporânea - representada na mostra por Anico Herskovitz, Maria Toniaselli Cirne Lima, Eliane dos 
Santos Rocha. Maria Lucia Cattani e Vera Chaves Bareellos. Um acervo que demonstra a história e a 
construção contínua da arte de qualidade no Rio Grande do Sul.

FREDERICO TREBBI
A Sala de Exposições Frederico Trebbi abre novamente suas portas. Abre para deixar ver a 

produção contemporânea realizada na cidade dc Pelotas.
A Secretaria Municipal de Cultura vem trabalhando no intuito de melhorar as condições de 

uso da sala para artistas e público. Novos painéis foram adquiridos, assim como sistema dc iluminação, 
melhorando esse lugar de exposição e apreciação estética.

A ocupação da sala se dará através de editais de seleção, realizados pela Secretaria 
juntamente com entidades e artistas representativos das Artes Visuais na cidade, permitindo que esse 
seja um espaço gerido, não só pelo órgão público - presentifícado através da SeCull - mas também pela 
comunidade artística.

O LUGAR DE INAH
Um lugar, mais do que um ponto geográfico, uma definição física ou um tema lllosóllco é, 

antes de tudo, uma referência; situa-nos.
No dicionário essa palavra evoca assento, posição ou. em uma de suas melhores acepções, 

linha, em que todos os pontos satisfazem às condições de um problema.
A arte é também um lugar; ponto diferente para compor com a realidade do mundo. Nessa 

linguagem, que dá novos sentidos ao tempo c aos seus movimentos, alguns de seus fazedores 
alcançam, por seus trajetos, escolhas, desejos e afetos; um território em que se tornam paradigmas para 
as questões que os cercam. Paradigma c lugar de onde sc vê.

Assim aconteceu com a artista que dá nome a esta sala.
A partir de Inah D'Ávila Costa, pode-se entrever possibilidades de compreensão do 

trajeto das artes nesta terra, das coloraluras e construções da mulher artista que busca conectar-se ao 
seu tempo - o tempo das coisas modernas; à arte e aos processos de construção desse conhecimento. 
Artista, mulher, professora, inovadora; Inah D'ávila Costa precisa ser iluminada novamente; (re)vista; 
incendiada por olhares contemporâneos.

Compreendê-la é pista necessária para se chegar aos lugares da arte e da cultura dc Pelotas. 
Assim, a sala de exposições que leva o nome da artista, surge como sinônimo de lugar de onde se pensa, 
frui esc guarda arte. Um lugar para entender Inah e a arte de sua terra.

Acima dc tudo, um espaço que busque novos sentidos para expressões como esta que dá 
titulo a este texto: O lugar de Inah

A forma e o fazer da arte são frutos de seus contextos. A produção artística de um lugar reúne 
muito das formas de sentir, organizar e compreender esses recortes do mundo que são as cidades. Assim, 
os artistas que, a partir de agora, ocupam a Sala de Exposições Frederico Trebbi, oferecem a Pelotas 
fragmentos dc-si. Fragmentos possíveis através do vertiginoso olhar da arte contemporânea.
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