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Glênio BianchettiM Detalhe de Trançado, 1955 

Linóleo, 41,4 x 32,5 cm 
Acervo do MARGSH



Iconografias Intermediárias

Dando continuidade a um extenso programa de exposições, con
centradas prioritariamente em seu acervo, estabelecido para a Gestão 
2011-14, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul realiza a exposição 
Trânsitos da Iconografia Sul-Rio-Grandense. Como em nenhuma vez 
na história do MA1IGS, tal programa inclui a cooperação institucional, 
visando incluir obras e objetos de outros acervos nas exposições do 

Essa disposição tem propiciado aos projetos da instituição,museu.
extraordinárias plataformas curatoriais capazes de articular apresen
tações originais de obras e mecanismos de exibição que apresentem 
novos modelos de articulação conceituai dentro do campo museológico. 
Trânsitos da Iconografia Sul-Rio-Grandense apresenta um conjunto 
de obras do acervo do MARGS e de outras coleções, possibilitando 
exibir de maneira inovadora um tema consideravelmente desgastado 
pela história de exposições locais: aquele do gaúcho e seu ambiente. Ao 
organizar a exposição, a curadoria produziu uma investigação icono- 
gráfica, assinalando pontos relevantes e constituindo assim um inven
tário de objetos que representam, através de sua realidade material e 
artística, uma cartografia da "vida no campo”.

Muito do que se espera de uma exposição como esta é a expecta
tiva de romper alguns paradigmas que desconstruam a imagem do 
gaúcho como um tipo folclórico e envolvido, no mais das vezes, em um 
ambiente de regionalismo sentimentalista. A exposição foi elaborada 
no sentido de possibilitar uma visão mais politizada, e, ao mesmo 
tempo, uma intro-dução histórica e problematizadora da iconografia 
Sul-Rio-Grandense. Ao fazê-lo, a curadoria do MARGS procurou 
também assinalar pontos específicos que demarcam uma visão consi
deravelmente diferenciada daquela tradicional mente feita em exposi
ções sobre o assunto. Entre eles, podemos citar a trajetória do gaúcho 
de um status marginal à sua exces-siva romantização.

Com a apresentação de uma nova perspectiva sobre o tema e 
expandindo, ao mesmo tempo, os limites conceituais que ultrapassam 
a abordagem temática, esta exposição assinala a capacidade do museu 
de exibir seu acervo de maneira qualificada e original.

Gaudêncio Fidelis 
Diretor do MARGS Vasco Prado

Tirador, s.d.
Xilogravura, 32,7 x 23 cm
Acervo do MARGS
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IGlauco Rodrigues
Da série O tempo e o vento, 1985 
Aquarela sobre papel, 55 x 76,5 cm 
Acervo do MARGS

Guilherme Litran
Carga de Cavalaria, 1893 
Óleo sobre tela.
Acervo do Museu Julio de Castilhos



Obras de:

Alice Soares
(Uruguaiana-RS. 1917 - Porto Alegre-RS, 2005)
Anestor Tavares
(Camaquà-RS. 1919 - Porto Alcgrc-RS, 2000)
Antônio Caringi
(Pclotas-RS, 1905 - Pelotas-RS, 1981)
Carlos Petrucci
(Pelotas-RS, 1919 - Porto Alegre-RS. 2012)
Carlos Scliar
(Santa Maria-RS, 1920 - Rio de Janciro-RJ. 2001)
Danúbio Gonçalves
(Bagé-RS, 1925)
Clebio Sória
(Bagé-RS, 1934-Porto Alegre-RS. 1989)
Ernest Zeuner
(Zwikau-Alemanha, 1898-Porto Alcgre-RS, 1967)
Francisco Stockinger
(Traun-Áustria. 1919 - Porto Alegre-RS. 2009)
Glauco Rodrigues
(Bagé-RS. 1929 - Rio de Janciro-RJ, 2004)
Glênio Bianchetti
(Bagé-RS, 1928)
Guilherme Litran
(Espanha, século XIX,?-Porto Alegre-RS,?)
Guma
(Gomercindo da Silva Pacheco, Tapes-RS. 1924 Porto Alegre-RS. 2008)
Hans Steiner
(Graz-Áustria, 1910 - Gorizia-ltália, 1974)
Iberê Camargo
(Restinga Seca-RS, 1914 - Porto Alegre-RS. 1994)
José Lutzenberger
(Altõtting-Alemanha, 1882 - Porto Alegre-RS, 1951)
Joel Amaral
(Santana do Livramento-RS. 1918 - Porto Alegre-RS, 1977)
Mário Mattos
(Pelotas-RS. 1924)
Oscar Boeira
(Porto Alegre-RS, 1883- 1943)
Oscar Crusius
(Porto Alegre-RS, 1904-1991)
Nelson Jungbluth
(Taquara-RS, 1921 - Porto Alegre-RS. 2008)
Pedro Weingártner
(Porto Alegre-RS. 1853 1929)
Plínio Bernhardt
(Cachoeira do Sul-RS. 1927 - Porto Alegre-RS, 2004)
Ricardo Berger
(Chemetz-Alemanha, 1909 - ?)
Trindade Leal
(Santana do Livramento-RS, 1927)
Vasco Prado
(Uruguaiana-RS, 1914 - Porto Alegre-RS. 1998)
Wolfgang Hoffmann-Harnisch
(Frankfurt-Alemanha, 1893 - Bonn-Alcninha, 1965)
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Pedro Weingártner
Remorso, 1902
Óleo sobre tela, 38 x 59 cm
Acervo do MARGS

Sobre gaúchos e farroupilhas: um trânsito iconográfico

A exposição tem por objetivo mostrar trabalhos cujos autores 
fixaram-se na representação da figura do gaúcho e sua paisagem, com 
obras realizadas do final do séc. XIX aos tempos recentes. A mostra tem 
seu núcleo no Acervo do MARGS, dando sequencia a política adotada 
desde o início de 2011, que sistematicamente busca cumprir o objetivo 
primeiro do museu, ou seja, mostrar a sua coleção. Em Trânsitos da 
Iconografia Sul-Rio-Grandense também seguimos o espírito da parce
ria institucional e apresentamos peças de coleções públicas e privadas, 
pertencentes ao Museu Júlio de Castilhos, Badesul e City Hotel.

Como o MARGS tem realizado em outras exposições, apresenta
mos também peças museológicas que não são obras de arte, no caso as 
duas lanças do acervo do Museu Júlio de Castilhos, as quais teriam 
pertencido ao corpo do exército farroupilha chamado de “Lanceiros 
Negros”. Tal procedimento — a presença desses objetos relativos ao 
tema da exposição — visa o diálogo com as esculturas, pinturas, gravu
ras, fotografias e desenhos, de forma a enriquecer o contexto dessas 
obras de arte.

A iconografia do gaúcho como figura simbólica representativa 
da cultura de um povo específico, o gaúcho brasileiro, infelizmente não 
tem recebido as atenções devidas da historiografia da arte. Uma das 
exceções é o livro Gaúcho - Iconografia (Séc. XIX e XX), 1995, de Vera 
Stedile Zattera. O que podemos destacar inicialmente é que esta temá
tica também se constitui em um dos assuntos mais frequentes da esta- 
tuária ao ar livre, em dezenas de municípios gaúchos. Seu expoente 
máximo é O Laçador (Antônio Caringi, 1954-58), a obra de arte mais 
conhecida do Rio Grande do Sul.

Ainda na arte pública temos também os murais de Clébio Soria, 
nas paredes externas da estação do trem metropolitano de Porto Alegre 
(1985), e o painel Epopéia Farroupilha (1974), de Vasco Prado, no 
Palácio Farroupilha, sede do legislativo estadual. Esses trabalhos 
mencionados ilustram um aspecto muito interessante dessa iconogra
fia e sua relação com a história, a quase fusão da figura do gaúcho com a 
herança cultural e política da Revolução Farroupilha (1835-1845), 
como se uma coisa só fossem.

Apresentamos, assim, nessa mostra, exemplos de obras de arte 
que endossam essa constatação e trabalhos que, ao contrário, regis
tram o gaúcho como figura antropológica, o trabalhador rural cujas 
características são resultado de uma cultura agropecuária gestada nos 
séculos XVIII e XIX, no Continente de São Pedro do Rio Grande do Sul.
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José Francisco Alves 
Curador-Chefe do MARGS

Luiza Neitzke - artista convidada 
(Pelotas-RS, 1979)



Curadoria
José Francisco Alves

Visitação de 18 de setembro a 28 de outubro de 2012 
De terças a domingos, das lOh às 19h 

Entrada Franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s | n° • Centro Histórico 

90010-150 • Porto Alegre | RS • Brasil 
(51) 3227.2311 • Fax (51) 3221.2646 

wwww.margs.rs.gov.br 
www.facebook.com/margsmuseu
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