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Instituto de Artes Visuais

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Projeto Curadorias de Acervo

Ao mesmo tempo em que inaugura a Exposição Permanente de parte 

de seu acervo, contemplando artistas consagrados até a década de 60, o 

MARGS inicia o projeto de exposições temporárias Curadorias de Acervo. O 

objetivo deste projeto é diversificar e dinamizar nossa programação a partir do 

convite a conceituados críticos, professores e teóricos da arte para ilustrarem, 

livremente, o resultado de suas pesquisas sobre os inúmeros aspectos da criação 

artística, tomando como base as obras de nossa coleção. Assim, ao longo do 

desenvolvimento deste projeto, nenhum período, técnica ou tendência 

artística que estiver representado em nosso acervo deixará de receber especial 

atenção e visibilidade.

Esta proposta deverá ter, ainda, outros desdobramentos. Uma vez que 

cada exposição constitui um módulo auto-suficiente, cada qual acompanhado 

de projeto pedagógico específico e materiais gráficos complementares como 

catálogo e folhetos, será possível com elas organizar projetos educacionais 

diversos e itinerâncias por outras cidades do Rio Grande e do Brasil, divulgando 

o acervo do MARGS através de um direcionamento didático, mas 

acompanhado de sólida fundamentação teórica.
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Ado Malagoli - Tropical, óleo sobre tela, sem data. 45 x 52,5 cm

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS
Período da Exposição:
15 de março a 20 de abril de 2000 Projeto Gráfico: Alex Medeiros
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No acervo do MARGS a produção sul-rio-grandense dos anos 60

Marilene Burtet Pieta
Pesquisadora em Artes Visuais no Rio Grande do Sul, autora do livro 

"A Modernidade da Pintura no Rio Grande do Sul", (Editora Sagra, 1995).

Pretendemos ora mostrar no acervo do MARGS aqui exposto e tendo como referente 

as produções centradas nos anos 60, um pouco de sua história e a procura de um sentido ao 

afirmar que o que a modernidade dessa década busca e consegue não é uma inovação artística 
às cegas ou indiferenciada. É um processo de formas que reflete sobre a própria linguagem 

pictórica, na qual se elegeram procedimentos artísticos válidos para expressar nossas 

particularidades regionais: a tomada de consciência estética sobre nós mesmos, ou seja, nossa 

inscrição sulina junto à arte brasileira que, desde a Semana de Arte Moderna de 22, não cessara 

de se questionar.

Instaura-se na pintura, aí por volta dos anos 60, uma retina sulina renovada e com 

eventuais indícios dessa identidade nas produções de nossos artistas mais emblemáticos. Foi 

atuada em especial num espaço eleito que é cultural (o pampa como referente) e é pictórico (a 

linguagem plástico-visual).

Momento alto na qualidade de nossas artes visuais, foi claramente programático para 

uma geração, consciente de seus propósitos de atualização e da demarcação de um sentido: 

aquele de pertencer.

A pintura foi seu alvo, sendo exceção o questionamento sobre as demais linguagens 

durante toda a década.

Essas produções no acervo do MARGS são insuficientes para pontuar os critérios que 

movem a mostra, mas é o que dispomos e queremos ressaltar, a fim de organizar, na medida do 

possível, sobre as obras expostas, um percurso para o olhar na busca dessa reflexão.

Paulo Porcella - Lembranças, óleo sobre tela, 1980. 38,6 x 38,5 cm

Alice Brueggemann - Baleiro, óleo sobre eucatex, 1949. 78 x 46,5 cm
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o Núcleo Malagoli é o
primeiro deles a organizar a transição e os 

gradativos acréscimos nessa linguagem 

pictórica (até hoje é a mais amadurecida 

no Estado) que detinha a herança de Pedro 

Weingãrtner a Oscar Boeira.

De dentro do IA e apoiado na 

excelência da técnica e do métier e em 

função do apelo de artista plástico 

profissional de grande porte, arrasta 

consigo inúmeros seguidores, que vão de 

inovações gradativas ou radicais de 

linguagem como Brueghemann, Joel 

Amaral, Porcella, Magliani, entre outros à 

estratificação das poéticas e técnicas por 

vezes reacionárias e amaneiradas, sempre 

dentro de afinidades que o mestre funda.

Em torno de Iberê situamos o núcleo mais genuíno para a 

compreensão da radicalização de uma linguagem nova até a abstração. Fundador 

do Atelier Livre, em 60, é o grande líder carismático e introdutor da pintura-pura 

cuja densidade gestual, apoiada nos valores intrínsecos do óleo-sobre-tela, é 

capaz de implantar uma aura e um sortilégio próprios nesse padrão cultural 

recém-inaugurado entre nós, com seus mitos e ritos que lhe são afins aqui no RS. 

Não deixou seguidores diretos, mas alunos que, de alguma forma, atuam sua 

gestualidade, como Suely Kelling, e sua vocação-para-a-atualização, como 

Regina Silveira.

Como Propostas de Modernidade várias e esparsas no campo 

artístico durante os 50, o núcleo catalisa tendências de uma modernidade ainda 

indiferenciada e informada por várias procedências. O nome mais atuante nessa 

tarefa é Carlos Scliar, um dos precursores mais lúcidos a fazer a itinerância e a 

trazer a informação nova do centro do país e do exterior para o Estado. Ainda 

desse módulo são Petrucci, Bianchetti (e o Grupo de Bagé, 49), Elias e Carriconde 

(e o Grupo Bode Preto, 58), estimulados por um IA em atualização, evidenciados 

e premiados por novas galerias e salões que apontam e legitimam a nova ordem.

Maria Lídia Magliani - Personagens da insônia, acrílico sobre tela, 1993. 120 x 44 cm
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Identidades e Mitopoéticas é o
módulo que mais diretamente aspira a presença dos 

dados locais como componentes visuais dessa 

pintura erudita moderna, enquanto contaminação 

com as formas de criatividade alternativa de base. 

Constitui-se no segundo e decisivo vetor dessa 

modernidade dos 60 como vontade de identidade e 

tem em Trindade, Elias e Gutierrez seus carros-chefe 

e os grandes configuradores visuais da época. 

Introduzem com pertinência desde códigos 

populares, suburbanos, a lúdica e o gesto 

mitopoético, até o espaço do pampa regional como 

referente maior de sua pintura. Mais tarde, alguns 

como Peres e Tomaselli, entre outros, adotam o 

mesmo procedimento, ao reprocessar aqueles 

códigos em seu investimento artístico pessoal até 

sintaxes formais alternativas, antes insuspeitadas e 

ora as mais qualificadas.

I

Antônio Gutierrez - Sem título, serigrafia, 7 995. 65,3 x 45,3 cmWaldeny Elias - Varal, óleo sobre tela, 1968. 65 x 54 cm



No acervo do MARGS a produção sul-rio-grandense do anos 70

Superado o projeto artístico da década anterior na pintura,os anos 70 marcam 

efetivamente sua personalidade nessa opção por novas poéticas visuais alternativas, a 

instaurar, em Porto Alegre, o que desde então entendemos por contemporaneidade, bem 

como a bipolaridade que perdura até nossos dias: Artistas ou estetas? Formalistas ou 

conceituais? Modernos ou contemporâneos?
Só possível após Duchamp, essa nova visão de arte propõe outras tarefas para o 

artista, bem como os estatutos da arte, cravados num campo de concepções estéticas 

expandido que se desdobra até os anos 90, mantendo e ampliando, nos melhores 

momentos, o controle formal da obra e do sentido da obra. Os grupos Nervo Optico(77) e o 

Espaço NO (79), liderados por Vera Chaves, acabam por congregar a soma dos esforços mais 

atualizados que fundam nossa arte contemporânea, daquela época aos nossos dias, 

acrescida de possibilidades técnicas e multimídias.
Se assim entendermos, devemos considerar Avatar Moraes (Displays e Ensemblages, 

MARGS, 1966) o precursor inequívoco na guinada para uma nova objetividade visual nossa. 

Da mesma forma, os laços que nos ligam à Nova Objetividade Brasileira e suas variantes 

(Rio, 1967), a grande catalisadora das inúmeras vertentes em curso entre nós.

Avatar Moraes - Obelisco, objeto, materiais diversos, sem data. 191 x 40 x 32 cm.
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Vera Chaves Barcellos - Epidermic scapes 
(Paisagens epidérmicas) (detalhe), 
fotografia, 1977. 99 x 69 cm

A década começa por romper as categorias tradicionais consagradas, 

buscando se adequar à nova ordem vigente, com permanências e transições já 

presentes na arte maior de Brito, Fuhro, Glauco Moraes ou Ana Alegria até a nova 

definição de Mario Rõhenelt (e do grupo KVHR), já tidos como artistas designers a 

programar mesmo sentimentos e emoções de um antigo romantismo banido aqui 

até a extinção.

Sentimos, outrossim, em nossos artistas locais que gravitam em torno dos 

anos 70, influências pessoais variadas, em especial na presença pregressa do 

Neoconcretismo Brasileiro (1959), que faz elo com a arte dos 70, operando a 

passagem da palavra poética ao conceito, até a gradual posse de uma espacialidade 

consciente em instalações, ambientes, intervenções... Tomam forma nos jogos de 

linguagem mais ou menos especulativos (em Vera), lúdicos (em Romanita), irônicos 

e aflitos (em Pasquetti), ou estetizantes (em Joyce e em llza).

Carlos Pasquetti - Sem título, pastel e grafite sobre papel, 1978. 81 x 110 cm.



O cotidiano nas antigas formas pictóricas ou nos novos 

realismos é aqui usado literalmente, ungido quer pelos parâmetros 

da POP (em Mara e em Cruz), quer pela exortação das práticas desse 

cotidiano até a magia e o rito (em Asp e em Didonet), quer pela posse 

da vida e do fluxo vital, numa liturgia incessante que o evidencia e 
pereniza (em Marlies) ou o poetisa (naÂmbula de Heloisa).

Carlos Asp - Estudo da paisagem 
(fragmento), instalação, 
materiais diversos, 1977. 
Dimensões variáveis.

Essas produções visuais sulinas no acervo do MARGS nos 

permitem, se não esgotar, visualizar a instauração não só dessa nova 

vontade de forma, mas também das matrizes de nossa 

contemporaneidade daí derivadas, cuja vontade seminal de existir 

as fixou entre nós para sempre.

lisa Monteiro - Ocaso, objeto em acrílico, 1974. 68,9 x 69 x 15,4 cm
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