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A Renner transfornL(J|heres em obras de arte.
I

A obra Modelo em Repouso, 
de Vasco Prado, foi doada
pela Renner ao MARGS.
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APRESENTAÇAO

A imagem da Modeio em repouso de Vasco Prado parece resumir, na sua imponência, quatro 
anos de trabalho, sonhos e realizações. A escultura, conhecida do público pela sensualidade das 
curvas em bronze, chegou ao MARGS no final de novembro de 1998 dentro de uma mostra de Vasco 
Prado, sob nossa coordenação, e que itinerou por Brasília e Rio de Janeiro. Na época, ninguém sequer 
imaginaria que seria a última retrospectiva em vida do artista, que faleceu em nove de dezembro 
daquele ano. Em janeiro, a Modelo já garantira a sua visibilidade para as gerações futuras, passando 
a integrar o acervo do MARGS. A doação da escultura pelas Lojas Renner, em 18 de janeiro de 1999, 
foi o primeiro ato público desta administração que agora se encerra. Ali, naquela singela, mas 
fundamental cerimônia, iniciou-se um projeto que buscava, mais do que nunca, consolidar o Museu 
de Arte como o guardião da história das artes visuais no Rio Grande do Sul, conquistando um lugar 
definitivo no circuito artístico nacional.

Mais do que expor, catalogar e reunir objetos canônicos, o museu é um centro dinâmico, 
feito de perguntas, de estranhamento, de aprendizado estético e cultural. Não é um espaço de tempo 
estático, mas uma casa onde o passado e o presente fornecem elementos para vislumbrar e construir 
o futuro. Foi com essa perspectiva sobre o espaço museológico, dentro da estratégia política da 
Secretaria de Estado da Cultura - SEDAC -, que demos início a um percurso multifacetado de ações 
tendo como norte a qualificação do MARGS e sua relação com a comunidade.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que carrega o nome do seu fundador, o pintor e 
professor Ado Malagoli, é hoje o principal museu de arte do Estado e um dos principais do País. Foi 
fundado em 27 de julho de 1954, passou por duas sedes até conquistar o prédio histórico da Praça 
da Alfândega, típica arquitetura do início do século XX em Porto Alegre. Reúne três mil peças que 
dão conta de momentos pontuais da arte brasileira, mas tem a sua principal âncora na peculiaridade 
da experiência artística vivida no Rio Grande do Sul. Afinal, onde mais poderemos recorrer a esse 
legado senão no Museu com o nome de seu território?

A presente mostra retrospectiva, que sintetiza alguns momentos vividos ao longo dos últimos 

quatro anos, revela para os visitantes as possibilidades de um patrimônio público e de políticas de 
aquisição e doação. O conjunto de 313 obras em exposição é o resultado de um grande esforço, 
seja de aquisição ou de generosidade de pessoas físicas e jurídicas, para democratizar o acesso aos 
bens culturais, dotando as próximas gerações de referentes simbólicos de um tempo histórico. Todas 
as salas de exposição do MARGS estão ocupadas com as obras recentes, agrupadas em módulos 
que têm como referência a indicação dos parceiros neste projeto de acervo, os doadores e 
patrocinadores. Devido à falta de espaço aliada à grande quantidade de peças incorporadas, será 
exibido apenas um grande recorte das novidades da coleção.

Mesmo sendo uma instituição pública, que tem o Estado como o responsável administrativo 
e financeiro, é impossível sobreviver sem políticas de parcerias e patrocínios. Sempre tivemos a noção 
desse fato, tanto que, desde 1999, a atual gestão encarou a captação de recursos e serviços junto à



iniciativa privada como uma relevante fonte de recursos para o financiamento das ações do Museu. O 
engajamento de pessoas físicas e jurídicas da comunidade foi de importância decisiva para a qualificação 
e enriquecimento do acervo, sem falar na realização das mostras temporárias e demais atividades 
promovidas nos últimos quatro anos. Para as empresas, o Museu de Arte Rio-Grandense, como 
instituição comprometida com a formação cultural de todos os públicos do Estado, apresentou-se 

real alternativa para a implementação de ações socialmente responsáveis.
Apesar das adversidades vividas no início desta gestão, o MARGS iniciou uma completa 

reestruturação do banco de dados e do sistema de catalogação e registros das obras como está 
detalhado nos textos que compõem este catálogo. A preocupação com o patrimônio incentivou a 
criação de um laboratório de restauro, em dois torreões, através de recursos da Fundação Vitae, e que 
transformou a instituição em uma referência regional na área de conservação.

A coleção é, sem dúvida, a razão de existência de uma instituição museológica. Desde 2000, 
o MARGS reservou o andar superior para a visibilidade permanente das peças pontuais do acervo, 
algo que ainda não havia se consolidado em 45 anos de atividades. O Museu também lançou-se além 
da Praça da Alfândega, itinerando mostras de suas principais obras por grandes cidades do Rio Grande 
do Sul - Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. Num movimento semelhante, o Museu 
abriu seu acervo em outro ponto da cidade, na zona norte, em pleno movimento cotidiano do shopping 
Iguatemi. Tais ações refletiram o empenho da SEDAC em descentralizar sua ação cultural, oferecendo 
para públicos distantes o melhor da nossa arte.

Sem descuidar de estratégias de expansão do patrimônio, iniciamos o desenvolvimento de 
projetos de aquisição, a fim de suprir lacunas da reserva técnica. Dessa maneira, buscou-se transformar 

completa panorâmica das tendências estéticas que tiveram importância ao longo da 
história visual. Uma comissão com representantes do Núcleo responsável, da Direção e do 

Conselho Consultivo, estabeleceu os critérios para as aquisições.
Por incrível que pareça nem todo o porto-alegrense ou gaúcho sabe que possui um Museu da 

qualidade técnica internacional e da importância do MARGS. Infelizmente ainda não partilhamos, por 
exemplo, da experiência do paulistano que sabe a identidade e o endereço do MASR ou, pensando 
mais longe, do parisiense que nasce numa cidade onde os museus são tão importantes quanto as 
padarias e os cafés da esquina. Partindo dessa dura realidade, procuramos aproximar cada vez o mais 
o Museu da comunidade que o abriga. A realização de grandes exposições, inéditas na Capital, com 
importantes acervos e coleções de museus estrangeiros e nacionais, foi uma das estratégias que 
utilizamos. Através de um trabalho conjunto com o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da 
Cultura, o Conselho Consultivo e a Associação de Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o 
Museu privilegiou mostras de resgate histórico, oferecendo a possibilidade de percorrer momentos 
decisivos da arte regional, brasileira e internacional. O resultado foi imediato, tanto que os índices de 
visitação praticamente quadruplicaram no período de quatro anos. Nossa direção viajou, a convite do 
governo francês, para acertar e estabelecer convênios e intercâmbios com instituições parisienses, 
experiência que se repetiu em outras regiões.

A cada evento do MARGS, as artes visuais ganharam mais espaço na mídia e no meio cultural.

Hoje o Museu é melhor visto pela comunidade artística, bem como pela população em geral. Este é 
um importante legado que o trabalho desenvolvido garante às próximas administrações. Na medida 
em que concretizamos as diversas ações relatadas, ativamos uma série de relações de confiança e 
parcerias com instituições-chave da vida cultural do País e museus estrangeiros. A parceria, hoje, é 
uma ação estratégica para viabilizar mostras de grande porte, dispendiosas por natureza.

Obviamente, o museu não resume-se à promoção de grandes exposições, espetáculos para 
o grande público e circuito midiático. As exposições, importantes na vida de uma instituição, são 
efêmeras e, para tanto, precisam de um registro competente. Foi pensando nisso, em guardá-las para 
o futuro, que nos empenhamos, desde a mostra de Siron Franco (junho de 1999), em registrar cada 
evento com acuidade. As mostras receberam tratamento museográfico dentro de critérios 
internacionais, refletindo também uma preocupação sistemática em qualificar os profissionais 
envolvidos com a montagem, arquitetura, iluminação e marcenaria. Esse cuidado ficou visível 
material gráfico de cada atividade, desde banners, folhetos, convites e, sobretudo, os catálogos.

Da mesma maneira, reformulamos o Jornal do MARGS, garantindo-lhe maior espaço, 
cuidadoso desenho gráfico, conteúdo, periodicidade mensal, circulação pelo País, e a presença 
constante de críticos, especialistas e artistas com textos e depoimentos inéditos. Não poderiamos 
avançar na divulgação, se descuidássemos da oportunidade que é a Internet. A atual gestão trabalhou 
na criação do site, expandiu as fronteiras físicas e materiais da instituição na virtualidade do mundo 
internauta. Referência documental da arte de sua região, o Museu também apostou na edição de dois 
livros fundamentais como recorte histórico e de acervo, um deles integrante da coleção Museus Brasileiros 
do Banco Safra. A edição de pôsteres, prática consagrada para divulgação, disponibilizou aos visitantes 
imagens do acervo. Por fim, nos últimos meses de 2002, demos partida num projeto editorial, que irá 
garantir maior acesso aos documentos sob a guarda de seu núcleo de documentação e pesquisa.

Quatro anos é pouco e também é muito. Ao longo deste livro, será possível conhecer, 
mais detalhes, a integração cotidiana entre a Secretaria de Estado da Cultura, o Conselho Consultivo, 
a Associação de Amigos, parceiros, patrocinadores e artistas, sem os quais quase nada teria sido 
possível. No entanto, muitos projetos ficam para o futuro, o anexo do Museu por exemplo. Nossa 
gestão, sempre prestigiada pelo governador Olívio Dutra, presença assídua na casa, fez os primeiros 
contatos para viabilizar mais espaço, uma vez que os quase cinco mil metros quadrados do prédio 
atual já são pouco para a demanda de atividades de guarda, pesquisa, exposição e espaços de 
convivência. Acreditamos que o edifício vizinho, atualmente Inspetoria da Receita Federal em Porto 
Alegre que, nos longínquos anos 70 quase tornou-se a sede definitiva do MARGS, pode contemplar 

nossos anseios, desde que haja vontade política e determinação administrativa.
E com grande satisfação que convidamos a todos para percorrer a exposição e os textos que 

documentam os últimos quatro anos do MARGS, um dia-a-dia feito de sonhos e ações, mas sobretudo 
da certeza de que a arte é capaz de elevar o homem ao melhor de si.

A todos que colaboraram, muito, muito obrigado.

como uma

no

o acervo numa
nossa

com

Fábio Luiz Borgatti Coutinho
Diretor do MARGS



NOVAS OBRAS NO ACERVO DO MARGS
AQUISIÇÕES 1999-2002

Quando Ado Malagoli deu início ao acervo do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, em 1954, adquirindo obras de artistas brasileiros, além de um lote internacional no 
circuito Rio-São Paulo, não poderia imaginar que, prestes a completar 50 anos, o Museu 
que hoje leva seu nome contaria com mais de três mil obras na coleção. Desde meados do 
século passado, já havia o desejo de construir um patrimônio público que servisse de 
referência para as artes plásticas do Estado. Os últimos quatro anos tiveram significativa 
importância nessa história. De 1999 a 2002, o acervo do MARGS foi enriquecido por 313 
obras provenientes de doações, projetos de aquisição e intercâmbio com outras instituições 
culturais do País. A diversidade de artistas e suportes evidencia momentos representativos 
da história cultural do Rio Grande do Sul, trazendo à cena artistas que projetaram o 
plasticismo sulino no Brasil e no mundo, como Vasco Prado, José Lutzenberger, Alice 
Brueggemann, Antonio Caringi, Sônia Ebling, João Fahrion, João Faria Viana, Libindo Ferrás, 
Leopoldo Gotuzzo, Luiz Gonzaga, Ângelo Guido, Gastão Hofstetter, Nelson (ungbluth, Edgar 
Koetz, Danúbio Gonçalves, Aldo Locatelli, Luiz Maristany, Yolanda Mohalyi, Franz Pelichek, 
Carlos Petrucci, Francisco Stockinger, Pedro Weingàrtner e o próprio Ado Malagoli. Somam- 
se a essa lista nomes contemporâneos como o de Waltercio Caldas, Gustavo Nakle, Karin 
Lambrecht, Leopoldo Plentz, Siron Franco, Leonilson, Carlos Fajardo, Mauro Fuke, Lia 
Menna Barreto, Félix Bressan, entre outros. Muitos destes artistas são inéditos na coleção 
do MARGS.

já no início da atual gestão foi criada uma política de expansão do acervo do 
MARGS. Estudos realizados pelo Núcleo de Acervo, em conjunto com a Direção e o 
Conselho Consultivo do Museu, apontaram a existência de lacunas na coleção que tem 
como objetivo sintetizar o percurso das artes plásticas na região. Com o levantamento de 
nomes de artistas e obras referenciais, iniciaram-se os trabalhos de divulgação e captação. 
A primeira fase do Projeto Aquisição buscou os precursores, concentrando-se no período de 
1900 a 1950. Essa iniciativa foi qualificada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, quando 
as Lojas Renner e a Brasil Telecom figuraram como patrocinadores. Outros momentos em 
que a LIC/RS amparou o MARGS foi na exposição de Mauro Fuke e na presente mostra das 
novidades do acervo.

O Projeto Aquisição sinalizava traços da idealização de Malagoli: fazer um museu 
dinâmico e auto-suficiente no estudo, na guarda, na conservação e na apreciação da arte 
desenvolvida no Estado.
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No início de 2002, uma generosa seleção de novas peças já ocupava a reserva 
técnica do Museu. Entre elas, destacam-se três óleos de Maristany, a série Alienados, com 
19 desenhos de Edgar Koetz, A banhista, primeiro bronze de Antonio Caringi no acervo do 
MARGS, gravuras e óleos de Weingãrtner, estudos de Leopoldo Gotuzzo e uma escultura 
de Vasco Prado. Essas e outras obras foram adquiridas com recursos captados junto à 

iniciativa privada.
Além das obras compradas, doações de artistas, familiares, colecionadores, 

museus, empresas ou galerias, foram responsáveis pelo acréscimo de mais 240 peças. Entre 
os destaques estão duas esculturas de Sônia Ebling, onde a artista explora a sensualidade 

superfície de silhuetas femininas e dois livros de artista produzidos por Waltercio Caldas, 
doados por Gilberto Chateaubriand, um dos maiores colecionadores de arte moderna e 
contemporânea brasileira. Seguindo a mesma iniciativa, os filhos de José Lutzenberger 
doaram ao MARGS um coleção de 53 peças em nanquim e aquarela que retratam aspectos 
de lendas gaúchas e o cotidiano porto-alegrense das décadas de 10, 20 e 30. A viúva do 
fundador do Museu, Ruth Malagoli, escolheu o acervo do MARGS como guardião de obras 
deixadas pelo marido. São quatro óleos sobre tela; entre eles, o retrato da Sra. Ruth, quando 
jovem. O colecionador Peter Cohn também fez questão de confiar ao Museu uma seleção 
de 25 desenhos de Yolanda Mohalyi, um recorte inédito entre as obras do MARGS.

Os artistas, assim como os colecionadores e herdeiros de obras de arte, entendem 
que uma instituição como o MARGS dispõe da estrutura necessária para que seus trabalhos 
tenham visibilidade e sejam mantidos em pleno estado de conservação. Com esse 
propósito, Carlos Petrucci doou 11 peças, entre têmperas, óleos, aquarelas e carvões. lá 
Leopoldo Plentz deixou sua arte registrada através de uma concessão de 30 fotografias 
produzidas em 1998. Vencedor do Prêmio Gaúcho de Fotografia, Manoel da Costa repassou 
ao Museu seus 12 trabalhos premiados, integrante da série Nexus. Outros 15 artistas 
cederam ao MARGS exemplares de sua arte. A lista é composta por nomes de projeção no 
circuito nacional; entre eles, Alfredo Aquino, Burle Marx, Plínio Bernhardt, Siron Franco, 
Mauro Fuke, Danúbio Gonçalves, Luiz Gonzaga e Alex Fleming. Além deles, Arthur Luiz 
Piza, quando esteve em Porto Alegre para a inauguração de sua exposição retrospectiva 
no MARGS, preparou especialmente uma gravura que foi doada ao acervo. A tiragem de 
100 cópias será distribuída a diversos museus de arte do Brasil.

Susana Cazarré, viúva do escultor Vasco Prado, disponibilizou dez trabalhos, 
revelando a última série de desenhos produzida pelo artista. As peças se unem a outras 
oito, desenvolvidas em diferentes técnicas, doadas por Márcia Stypulkowski, pelas Lojas 
Renner, por Jorge Gerdau Johannpeter e Justo Werlang. Estes dois últimos, tradicionais 

do mercado artístico do Rio Grande do Sul, reuniram esforços para a aquisição 
de oito esculturas em bronze patinado de Francisco Stokinger. A série estabeleceu-se como

um emblema na coleção do MARGS, expondo toda a angústia e a fragilidade da condição 
humana através dos Gabirus.

Tomando por análise as doações mais expressivas em quantidade e valor artístico, 
é imprescindível falar das 10 obras ofertadas pela Brasil Connects, uma organização 
dedicada à promoção de grandes exposições como a Mostra do Redescobrimento - Brasil + 
500 Anos que trouxe um de seus módulos para o MARGS, entre agosto e setembro de 2001. 
Naquela ocasião, os porto-alegrenses puderam apreciar nas Pinacotecas do Museu 
bifólio original da Carta de Pero Vaz de Caminha, acompanhado por 22 releituras do 
documento, produzidas por artistas portugueses e brasileiros. Após o encerramento da 
exposição, a Carta retornou a Portugal, mas 10 releituras permaneceram na capital gaúcha. 
As obras são assinadas por artistas como João Câmara Filho, Siron Franco, Karin Lambrecht 
e Glauco Rodrigues, entre outros.

O enriquecimento do acervo do MARGS experimentou novas modalidades de 
expansão traçando um intercâmbio com o Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro. 
Patrocinado por Jorge Gerdau Johannpeter e Justo Werlang, o acordo possibilitou a fundição 
e aquisição de um bronze de Rodolfo Bernardelli intitulado Moema, juntamente com Estudo 
para Moema, originalmente em dimensões menores. Em resposta, o MNBA demonstrou 
interesse por um bronze do Gaúcho, escultura de Vasco Prado, pertencente ao Museu. Isso 
oportunizou a fundição paralela de Figura em pé, de Francisco Stockinger, doada pelo artista. 
Essas obras figuravam, na sua versão em gesso, no acervo, desde a inauguração do MARGS. 
Essa foi a primeira vez que foram fundidas. O intercâmbio foi o propulsor da fundição de 
peças em bronze a partir de quatro originais, distribuídas entre os museus gaúcho e carioca, 
os patrocinadores, o Atelier Vasco Prado e o artista Stockinger.

Outra contribuição significativa veio dos Museus Castro Maya, do Rio de Janeiro.

A iniciativa foi do projeto Os Amigos da Gravura, grupo que reúne, entre diversos artistas de 
renome, Lygia Pape, Rubem Grilo, Eduardo Sued, Nuno Ramos, Waltercio Caldas e Daniel 
Senise. A doação consistiu numa série de 26 gravuras produzidas entre 1953 e 2001.

A gestão que se encerra após quatro anos deixa uma marca de 313 obras 
incorporadas ao acervo do Museu. Dessa maneira, cumpre-se um plano traçado em 1999, 
apesar das limitações de oferta e captação, mas afirmando a generosidade da iniciativa 
privada, dos artistas e familiares, marchands, instituições de arte, colecionadores e demais 
pessoas que se sensibilizaram com um projeto ousado, cujos efeitos ficam perpetuados 
no registro da história cultural do Estado.

um

na

mecenas
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VISIBILIDADE DO ACERVO: SALA 

PERMANENTE E ITINERÂNCIAS
uma curadoria que priorizou obras de alto valor histórico e relevância de seus autores no 
panorama artístico nacional e regional. Outro condutor de seleção foi a organicidade das 
peças, uma vez que o conjunto traça uma resumida linha evolutiva da pintura brasileira na 
primeira metade do século XX. Assim, foi possível identificar a influência de correntes 
européias, como o naturalismo, o romantismo e o impressionismo nas obras de Pedro 
Weigártner, loseph Bail e Oscar Pereira da Silva. Em âmbito regional, destacaram-se Ângelo 
Cuido, Ado Malagoli e João Fahrion, agentes da arte moderna e da expansão do Instituto 
de Belas Artes da UFRGS. Igualmente atento ao modernismo, Lasar Segall representou o 
cenário nacional do movimento. Ao todo, 13 trabalhos apresentaram o MARGS ao interior 
do Estado: Moça, de Oscar Pereira da Silva, Catedral de Buenos Aires, de Edgar Koetz, Vida de 
fazenda, de Benito Castaneda, Entardecer, de Ângelo Guido, Mãe morta, de Lasar Segall, O 
gato preto, de Ado Malagoli, Place du Tertre, de Rubens Bustamantes Sá, Paisagem, de Iberê 
Camargo, La Petite Bonne, de loseph Bail, Natureza morta, de Edson Motta, Retrato da Sra. 
Maria de Lourdes Pires da Rocha, de Alberto Guignard, Daphnis e Cloé, de Pedro Weingàrtner e 
Menina, de Henrique Campos Cavalleiro.

O percurso começou, em outubro de 1999, no Museu Municipal de Caxias do Sul, 
onde as obras ficaram expostas entre os dias 20 e 31. No mês seguinte, a coleção itinerou 
para Pelotas, onde pôde ser vista no Museu Leopoldo Gotuzzo, de três a 14 de novembro. 
Santa Maria recebeu as obras do MARGS entre 1 7 e 28 do mesmo mês, no seu Museu de 
Arte. A última parada foi Passo Fundo. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider acolheu 
esse fragmento do acervo de Io a 12 de dezembro.

Os cuidados com a conservação prestados pelos museus onde as obras foram 
exibidas confirmou que iniciativas como essa são possíveis e de grande valor sócio-cultural.

A itinerância do acervo do MARGS concretizou uma das prioridades da Secretaria de Estado 
da Cultura: a descentralização cultural e a disponibilização de oportunidades iguais a 
diferentes comunidades. Esse foi apenas o início de uma política de intercâmbios que seriam 
fortalecidos pelos próximos quatro anos com instituições culturais do Estado e do País.

Ainda que o MARGS esteja sediado em Porto Alegre, a diversidade de sub-grupos 
em uma metrópole cospomolita configura-se como um desafio para quem promove arte. 
Conquistar novos públicos, especialmente aqueles que não estão familiarizados ao circuito 
artístico da cidade, foi outra meta do projeto itinerâncias. O Museu chegou ao shopping e 
atraiu centenas de pessoas sem desviá-las de seus hábitos. Entre julho e dezembro de 
2001, o MARGS ocupou um estande na Praça Mario Quintana, térreo do Shopping Iguatemi, 
onde estiveram expostas 20 obras de seu acervo.

O evento teve início em 17 de julho, quando as telas Daphnis e Cloé, de Pedro

Um museu estadual com as dimensões do MARGS tem por compromisso 
contemplar toda a comunidade gaúcha, inclusive os municípios do interior, com a 
apreciação de seu patrimônio artístico. Todo o esforço de expansão e conservação do 
maior acervo público do Rio Grande do Sul se completa com a visibilidade que é dada a 

tais obras.
Ao fim da mostra Tesouros do Renascimento, em março de 2000, foram inauguradas 

as salas de exposição permanente do acervo. Na Galeria João Fahrion ficaram concentrados 
os artistas gaúchos de diferentes épocas e tendências. Foram selecionadas telas de Iberê 
Camargo, Ado Malagoli, Pedro Weingàrtner, Glauco Rodrigues, Alice Soares, Alice 
Brueggemann entre outros tantos artistas, de forma que pontuassem o percurso das artes 
plásticas sulinas, marcando seus diversos momentos, em especial, a herança acadêmica 
do Instituto de Belas Artes da UFRGS.

A Sala Pedro Weingàrtner passou a acolher de forma definitiva o que há de melhor 
representação da arte nacional em nosso acervo. A coleção sintetiza a força do 

movimento modernista lançado na Semana de 22. As referências surgem em Colonas de 
Emiliano Di Cavalcanti, Menino do papagaio de Cândido Portinari e Balões de Alberto da Veiga 
Guignard. Na sala ao lado, denominada Galeria Ângelo Guido, encontra-se uma amostra 
das obras internacionais pertencentes ao MARGS, onde imperam o estilo acadêmico e o 
impressionista em obras de Lucien Simon, loseph Bail e Henri Martin.

O momento marcaria a retomada da valorização do patrimônio artístico do Museu. 
Na mesma época em que foi lançado o primeiro Livro do MARGS, os núcleos de Acervo e 
Exposições reuniram-se na tentativa de fazer Curadorias de Acervo. O projeto ocupou as 
galerias Oscar Boeira e Iberê Camargo, no segundo piso, entre março e maio de 2000. A 
exposição foi dividida em dois módulos. O primeiro abordou as décadas de 60 e 70. A 
curadoria da professora Marilene Pieta focalizou o surgimento de poéticas visuais e as 
experiências iniciais com arte conceituai no Estado. O segundo módulo referia-se aos anos 
80 e 90. Responsável pela curadoria, a professora Ana Carvalho pôs em discussão novas 
técnicas como instalações e intervenções.

Em 45 anos de história, nenhuma das telas do acervo do MARGS havia sido exposta 
fora de Porto Alegre, buscando gaúchos de outras cidades. Nessa tentativa de atender a 
uma antiga e justa reivindicação das regiões afastadas da faixa metropolitana, foi preparada

na
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Weingãrtner, Colonas de Emiliano Di Cavalcanti, Bal a Pont L'Abbé, de Lucien Simon e a 
escultura Modelo em repouso, de Vasco Prado foram vistas dentro do projeto Agora é o Museu 
gue vem até você. O espaço tinha 120 metros quadrados e contava com toda a infra-estrutura 
necessária para acolher obras de arte. Para o público, foi disponibilizado o serviço de 
monitoria e um computador pelo qual o visitante poderia navegar no site do MARGS. O 
projeto foi dividido em cinco mini-exposições. A segunda edição, levou um fac-símile da 
Carta de Pero Vaz de Caminha e três releituras do documento, assinadas por Álvaro Lapa, 
Costa Pinheiro e Glauco Rodrigues. A terceira mini-exposição, ocorrida em novembro, 
retomou obras tradicionais do acervo, assinadas por Antônio Parreiras, João Fahrion, 
Francisco Stockinger e Geraldo Trindade Leal. A edição seguinte guiou-se por um viés 
contemporâneo, possibilitando a apreciação das obras de Regina Ohweiler, Karin Lambrech, 
Mário Ronhelt e de Stockinger. A última seleção que visitou o Shopping Iguatemi, no mês 
de novembro, teve trabalhos de Leonílson, Milton Kurtz, Gustavo Nakle e Ubiratã Braga.

Além das itinerâncias promovidas com obras do acervo, o MARGSioarticipou de 
outros percursos de exposições temporárias. Missões Iesuíticas inaugurou uma estratégia que 
se tornaria um hábito. Ao receber uma grande mostra de estatuária missioneira, o Museu 
gaúcho promoveu a união do patrimônio histórico e artístico da região de São Miguel, no 
interior do Estado, com obras do Museu Isaac Fernandez Blanco, de Buenos Aires. Inédita 
pela grande quantidade de peças, a mostra itinerou do MARGS para a instituição argentina, 
numa iniciativa sem precedentes ao revisitar a história do barroco brasileiro, que só foi 
possível através do patrocínio do Instituto Arte Viva.

A participação em itinerâncias seguiu com a exposição de Danúbio Gonçalves. 
Mais de 70 trabalhos do artista nascido em Bagé percorreram outras quatro cidades após 
a exibição nas Pinacotecas. Os desenhos, gravuras e pinturas norteados pela temática das 
injustiças trabalhistas puderam ser vistos em Brasília, Rio de ianeiro, Caxias, Santa Maria, 
Pelotas e Bagé. A circulação de mostras como essa veio ao encontro do objetivo prioritário 
da Secretaria de Estado da Cultura em divulgar a produção gaúcha em artes plásticas além 
das fronteiras territoriais.

A mostra de Antonio Berni deu seguimento às itinerâncias ao trazer ao MARGS 
130 trabalhos em xilografia, água forte e litografia de propriedade do Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires. A vertente modernista de Berni provocou o público diante de 
explícitas denúncias sociais não apenas em Porto Alegre, mas na Caixa Econômica Federal, 
em Brasília, e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Na retrospectiva de Leopoldo Gotuzzo, em julho de 2001, 54 telas do artista 
pelotense foram vistas em Porto Alegre e, em seguida, itineraram por outras quatro cidades: 
Caxias do Sul, Bagé, Santa Maria e Pelotas. Dessa maneira, o MARGS integra-se 
harmoniosamente ao circuito artístico nacional e internacional, encontrando um campo
fértil para a promoção de mostras de alto valor cultural, interagindo em novas comunidades 
e detectando tendências globais em exposições.
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

No início de 1999, o MARGS traçou um plano de ações culturais cujo objetivo foi tornar o 

Museu mais próximo do público, a partir da realização de um roteiro de relevantes mostras de artes 

visuais, que favorecessem a formação de um olhar crítico. Com isto o Museu se fortaleceu 

referência das artes plásticas do Estado. A valorização dos artistas locais, sem perder de vista a 

importância da exibição de coleções, vindas de fora, de caráter histórico, num intercâmbio 

heterogêneo foi a estratégia para atingir os diversos públicos. Com a execução do calendário de 

exposições, o público cresceu de um número de 60.681 visitas no ano de 1998, para um total de 

151.391 em 1999, 185.701 no ano de 2000, 211.291 visitas no ano de 2001, devendo encerrar o ano 

de 2002 com algo em torno de 240 mil visitantes. Atribuímos esse êxito especialmente à qualidade 

das mostras e ao potencial de enriquecimento cultural que o público nelas reconheceu.

A programação cultura] iniciou em março com uma individual de pinturas da artista italiana, 

radicada no Rio de laneiro, Pietrina Checcacci. Paralelamente, as Salas Negras receberam o trabalho 

do fotógrafo Leopoldo Plentz, Prêmio Gaúcho de Fotografia. Dois meses depois, foi a vez de um dos 

principais nomes da arte brasileira, Siron Franco, ocupar as Pinacotecas do MARGS num evento que 

atraiu mais de 18 mil pessoas em 17 dias. A individual transformou-se num marco do que seria a 

seleção futura de mostras temporárias, desde o cuidado com a museografia até a criação do material 

gráfico de registro e divulgação. Sob a curadoria de Alfredo Aquino, a exposição reuniu obras 

pertencentes às coleções particulares de Eugênia e Assis Esmeraldo e de Justo Werlang. Nessa 

oportunidade, uma das peças expostas, O que vi pela TV - Canal 01, de 1998, foi doada ao acervo do 
Museu.

como

1

Ainda em junho, o projeto Caixa resgatando a memória, da Caixa Econômica Federal, apresentou 

a mostra Desenhos do gaúcho Paulo Peres, reunindo 31 trabalhos em nanquim sobre papel, gravuras 

e água forte sob a organização de Marisa Veeck e Blanca Brites. Enquanto isso, no segundo piso do 

Museu, o polonês Franz Krajcberg, radicado no sul da Bahia desde a década de 50, mostrava 

esculturas feitas de madeiras salvas de queimadas, concretizando o apelo do artista pela vida 

protesto diante dos crimes ambientais.

suas

e seu

O próximo escultor a dialogar com a arquitetura imponente das Pinacotecas foi o gaúcho Irineu 

Garcia, recuperando elementos míticos da paisagem sulina através do uso da pedra e da água. A

curadoria foi de Maria Amélia Bulhões. Em seguida, Francisco Stockinger, um dos nomes principais 
da arte no Estado, apresentou uma retrospectiva comemorativa aos seus 80 anos. Oito peças da 
série Cabirus, expressivo conjunto escultórico de denúncia social, foram então doadas ao acervo do
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Museu por )orge Gerdau lohannpeter e lusto Werlang. O evento teve 

curadoria de Cláudio Ely, Fábio Coutinho, lusto Werlang, Paulo Gomes e Vera 

d’Ávila. Para finalizar o ano, o Instituto Goethe trouxe o traço minucioso 

do alemão Horst lanssen, um dos mestres do desenho e da gráfica moderna 

alemã.

parceiros, além do Governo da Cidade de Buenos Aires, do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da Embaixada do Brasil e do 

Instituto Arte Viva.

Uma semana após a mostra Missões lesuíticas ter encerrado, as 

Pinacotecas abriam suas portas para a retrospectiva de Danúbio Gonçalves, 

nome referencial da arte no Sul, apresentando mais de 70 trabalhos pontuais 

entre desenhos, gravuras e pinturas de diversas fases. Danúbio é fundador 

do Clube de Bagé, ao lado de Carlos Scliar, Glênio Bianchetti e Glauco 

Rodrigues.

Novo recorde de visitação ao MARGS foi registrado em 1999, durante 

a segunda edição da Bienal do Mercosul, quando o Museu acolheu o 

segmento histórico, mostrando o diálogo das vanguardas cubista e 

modernista. A representação foi primorosa, com obras de Pablo Picasso, 

Diego Rivera, Brecheret, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, 

Fernand Léger e outros artistas de renome internacional. Nas Pinacotecas, 

grande retrospectiva de Iberê Camargo homenageou um dos mais 

importantes artistas brasileiros da segunda metade do século XX, reunindo 

gravuras, desenhos e telas produzidas sob a inspiração dos carretéis, 

vertente que se tornou marca da obra de Iberê, numa curadoria de Lizette 

Lagnado. Nos quase dois meses de Bienal, o Museu recebeu mais de 88 mil 

pessoas.

É possível afirmar que, ao longo de 2000, o público gaúcho teve 

contato com as principais referências da história da arte no Brasil. O segundo 

semestre, por exemplo, reservou outras exposições de grande apelo de 

público e de profundo significado histórico. Após o barroco, foi a vez de 

apreciar De Frans Posl a Eliseu Visconti, um conjunto expressivo de obras

uma

pertencentes ao Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de laneiro. O curador 

Pedro Martins Caldas Xexéo selecionou telas emblemáticas, desde as

primeiras paisagens do Brasil colônia, pintadas sob a luz de um ateliê 

europeu, até a fundamental produção acadêmica do século XIX. Quase 25 

mil visitantes passaram pelo Museu, conferindo obras de Pedro Américo, 

Almeida Júnior, Rodolfo Amodeo, Frans Post, Vítor Meirelles, Eliseu Visconti, 

Pedro Weingãrtner, Henrique Bernardelli, Pedro Alexandrino, NicolasTaunay 

e lean-Baptiste Debret. A mostra marcou o início do intercâmbio e projetos 

conjuntos entre o MARGS e o Museu Nacional de Belas Artes.

Após retomar parte das raízes históricas, a programação avançou no 

tempo com telas referenciais do Modernismo na Pintura Brasileira, pertencentes 

ao acervo de Gilberto Chateaubriand, conservado no MAM do Rio de laneiro. 
A seleção de Reynaldo Roels Jr. privilegiou as experiências pioneiras de Anita 

Malfatti, Tarsila do Amaral, Portinari, Lasar Segai e Pancetti, sem esquecer 

vertentes posteriores do movimento no século XX, representadas por Iberê 
Camargo, Manabu Mabe e Hélio Oiticica.

Logo após, em plena efervescência da Feira do Livro

A agenda de 2000 revelou que o tórrido verão porto-alegrense 

também é estação de muito público e movimento na Capital. Florença: Tesouros

do Renascimento atraiu mais de 22 mil pessoas interessadas no valor artístico 

e documental de peças originais do Renascimento italiano assinadas por 

Lorenzo Ghiberti, Delia Robbia, Sandro Boticelli, Donatello, Giambologna, 

Pontormo, entre outros. Sob a organização de Chiara Silla e Cristina Poggi, 

a exposição, com uma museografia acurada, levou o público a apreciar, pela 

primeira vez, em Porto Alegre, imagens de um movimento decisivo na 

construção do sujeito moderno e da cultura ocidental.

Em março foi a vez do MARGS destinar seu espaço principal para o 

acervo do Museu das Missões, sublinhando a beleza e as peculiaridades da 

vertente missioneira do barroco. Inédita pela quantidade de peças, número 

nunca antes visto fora da sua região original, a exposição Missões jesuíticas

reuniu um conjunto de estatuária e fragmentos de edificações e ornamentos, 

sob a curadoria e museografia de Nico Rocha. Mais de 22 mil pessoas 

apreciaram tal legado estético e histórico que, depois, entre novembro e 

outubro de 2000, seguiu em itinerância para o Museu Isaac Fernandez 

Blanco, em Buenos Aires. A iniciativa contou com o apoio dos tradicionais

o MARGS
sugeriu um outro olhar sobre o livro, trazendo, até então, o maior número 
de visitantes a uma exposição temporária: mais de 55 mil pessoas. A mostra
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Biblioteca Nacional - Obras raras, projeto curatorial de Georgina Staneck e 

Mônica Carneiro Alves, sublinhou os diálogos infinitos entre artes plásticas 

e literatura, exibindo raridades escondidas na bagagem que D. (oão VI deixou 

no Brasil oitocentista. A Bíblia de Mogúncia, de 1462, livro mais antigo da 

coleção, foi o apelo maior, dividindo a atenção com saltérios e livros de 

horas do século XV Na categoria de livros de artista foram apresentados 

Iazz de Matisse, AIbum de Marine de Toulouse-Lautrec e Carnet de Paul 

Gauguin. lunto às raridades, estavam séries de gravuras de Dürer, Piranesi, 

Iaques Callot, Goya, além de uma série de desenhos italianos dos séculos 

XVI a XVIII.

Regina Silveira, Vasco Prado, Xico Sockinger, Félix Bressan, Daniel Senise 

entre outros, somando mais de 70 trabalhos. O público expressou mais 

uma vez a sua aprovação: quase 18 mil pessoas visitaram a exposição.

Em seguida, o foco retoma o Rio Grande do Sul com uma 

homenagem ao professor, arquiteto e artista losé Lutzenberger, no 

cinquentenário de sua morte. A curadoria de Paulo Gomes optou por uma 

retrospectiva de aquarelas e desenhos produzidos durante a I Guerra 

Mundial, outros que retratam lendas gauchescas e o cotidiano porto- 

alegrense de meados do século XX, bem como os projetos arquitetônicos 

e os diários ilustrado.
Dentro do segmento dos artistas nascidos no sul, o MARGS 

promoveu uma mostra de Leopoldo Gotuzzo, em conjunto com o Museu 

de Arte Leopoldo Gotuzzo de Pelotas. A retrospectiva teve organização 

de Nicola Caringi Lima e exibiu 54 trabalhos em carvão, sanguínea sobre 

papel e óleo sobre tela, com as temáticas tradicionais do artista 

acadêmico: flores, nus femininos, naturezas mortas e retratos, além das 

séries Piratini e Baianas.

Em agosto, seguiu-se um evento que entraria para a história cultural 

do Rio Grande do Sul, a chegada da Carta de Pero Vaz de Caminha a Porto 

Alegre, dentro do módulo itinerante da exposição Brasil + 500 A nos, 

promovida pela Brasil Connects com a curadoria de Nelson Aguilar. Porto 

Alegre foi a última parada dos originais da Carta, antes de ser levada de 

volta para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, onde foi 

encontrada em 1773. Um bifólio do documento original, considerado 

como uma certidão de nascimento do Brasil e do encontro entre o índio 

e o europeu, ficou exposto nas Pinacotecas junto a 22 releituras 

produzidas por artistas brasileiros e portugueses. Cumprindo com os 

padrões internacionais de conservação, a Carta foi mantida em uma vitrine 

especial, sob rígidos controles de temperatura e umidade. A vinda do 
documento mobilizou escolas e público em geral, registrando um número 

superior a 38 mil pessoas.

e PaisagensAlegre: Imagenss Port°

Depois da parceria com a Biblioteca Nacional, o MARGS retomou, 

em dezembro, o intercâmbio com a Argentina, trazendo do Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires, 130 xilografias, águas forte e litografias de 

Antonio Berni. Um dos maiores nomes do modernismo no país vizinho, 

Berni desenvolve uma linguagem mesclando surrealismo com temática de 

caráter social. As curadoras Laura Buccelato e Cecilia Rabossi selecionaram 

os "xilocollagerelieves", trabalhos em técnica mista onde o artista utiliza 

objetos do cotidiano e resíduos industriais.

O ano foi igualmente propício para artistas locais que, selecionados 

por edital público lançado pelo Instituto Estadual de Artes Visuais, 

expuseram nas Salas Negras do MARGS. Entre junho e julho, o espaço foi 

ocupado por Graziela Zar; Lorena Geisel e Michele Finger participaram em 

agosto e setembro. Katsuko Nakano foi selecionada para os meses de 

setembro e outubro. Nos dois meses seguintes, Cláudia Sperb trouxe sua 

arte para o Museu.

Já em abril de 2001, as pinacotecas receberam, sob o olhar de Ana 

Albani de Carvalho, um dos maiores conjuntos de arte brasileira 

contemporânea do sul do país: a Coleção Liba e Rubem Knijnik. Construído

ÜBHHbBI

durante 50 anos, o patrimônio reúne nomes expressivos da história das 

artes plásticas nacional como Cildo Meireles, Waltercio Caldas, Tunga, Volpi, 

Avatar Moraes, Lygia Pape, Leonilson, Lygia Clark, Amílcar de Castro, Franz 

Weissmann, Franz Krajckberg, Arthur Piza, Mira Schendel, Iberê Camargo,
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arte, vida e morte. O escultor Mauro Fuke veio a seguir, com a curadoria 

de Agnaldo Farias. Exibiu 47 trabalhos em madeira e projetos, marcados 

pela geometria e pela precisão matemática na composição de peças 

articuladas, séries arquitetônicas, combinando diferentes tipos - e 

colorações - de madeira. No final de setembro, a mostra de Mauro Fuke 

seguiu para o Instituto Tomie Ohtake, numa parceria pioneira do MARGS 

com essa jovem, mas importante instituição paulistana.

Outubro foi a vez de Arthur Luiz Piza, artista brasileiro radicado 

desde os anos 50 em Paris, mostrar seu introspectivo e delicado trabalho 

em relevo no andar superior do Museu. Depois de ter passado pela 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, Piza veio a Porto Alegre para 

acompanhara montagem de sua individual organizada pelo professor e 

crítico Paulo Sérgio Duarte. Uma semana depois, as Pinacotecas abriram 

para a exposição que incluiu, de vez, o MARGS no circuito internacional.

A mostra Paris 1900, segmento do acervo do Petit Palais que

Simultaneamente, o público conferiu as fotos de Evgen Bavcar, na

mostra A noite, minía cúmplice, na Galeria Iberê Camargo, num evento 

promovido em parceria com a UFRGS. Nascido na Eslovênia e naturalizado 

francês, Bavcar ficou cego aos 12 anos de idade; escolheu a fotografia 

como arte, exibindo no MARGS imagens produzidas em Ouro Preto, Minas 

Gerais. O ano foi encerrado com a III Bienal do Mercosul, quando o Museu 

sediou o núcleo histórico do evento, sendo uma mostra de retratos do 

mexicano Diego Rivera, paradigma do muralismo latino-americano, e uma 

exposição de Edward Munch, o pintor de O grito, imagem emblemática do 

século XX.

O ano de 2002 foi tempo do MARGS, novamente, acolher artistas 

locais selecionados pelo edital do IEAVI. Flelena Kanaan foi a primeira 

contemplada, ocupando as Salas Negras em maio. A seguinte foi Ruth 

Schneider, trazendo sua arte figurativa no mês de junho. Os oratórios de 

Vera Wildner foram tema da exposição de julho. No mês seguinte, Alexandra 

Eckert trouxe Livros: volumes e tomos, e, a última artista a ocupar as Salas 

Negras foi Lurdi Blauth.

Em abril de 2002, as pinacotecas receberam a mostra Livros, do 

carioca Waltercio Caldas, reunindo 28 livros-objeto feitos entre 1967 e 

2002, com tiragem limitada e, um a um, assinados pelo artista, expoente 

da arte contemporânea brasileira. Waltercio dispensou curadoria e optou 

por acompanhar de perto toda a montagem da individual. Ao deixar o 

MARGS, a mostra LiVros pôde ser vista na Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, fortalecendo uma política de intercâmbios instituída pela atual 

gestão.

circulou pelo Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de laneiro, 

MASPe MARGS, reuniu nomes históricos da charmosa beüeépoque, como 

Rodin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Ambroise Vollard, Renoir, entre vários

outros.

Concluindo o calendário previsto de exposições temporárias, o 

MARGS traz, neste momento de final de gestão, a presente mostra 

oriunda de diversos esforços para qualificar seu acervo, fruto do 

empenho de todos os seus colaboradores, parceiros e patrocinadores. 

O conjunto das peças está impregnado de elementos que estiveram 

presentes durante todos os quatro anos de gestão, como a persistência, 

como o credo de que é possível realizar algo, como a cooperação dos 

diversos agentes que formam a comunidade. Tem algo de prestação de 

contas, mas seu sentido maior é o de apontar um caminho viável para 

o nosso querido Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli.

Seguindo o viés contemporâneo, após Waltercio Caldas, foi a vez 

do gaúcho Luiz Gonzaga Mello Gomes apresentar Seminal, reunindo 50 

esculturas em bronze, metal e resina, com policromia e paradoxos de retas 

e curvas, superfícies lisas e rugosas, cores vivas e escuras. A curadoria foi 

de Alfredo Aquino.

Em julho, um mês após o término da 25a Bienal de São Paulo, onde 

ocupou uma sala especial, a gaúcha Karin Lambrecht exibiu suas pinturas

de terra e sangue no MARGS, provocando no público uma reflexão sobre
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ACERVO E CATALOGAÇAO manuseio, determinam constantes cuidados de conservação, bem como eventuais 
necessidades de restauro. Já em sua origem, o Museu contou com a perícia técnica que 
Ado Malagoli aprendeu nos Estados Unidos. Ainda que não contasse com um laboratório 
de porte semelhante ao atual, a equipe de restauradores do MARGS tratou mais de 130 
obras entre 1999 e 2000. Em julho de 2001, o projeto de Aparelíamento do Laboratório de 
Restauração do MARGS foi encaminhado à Fundação Vitae. Enquanto a verba não foi liberada, 
a Associação de Amigos do Museu providenciou a aquisição de produtos químicos, 
materiais diversos, dois compressores e a confecção de uma mesa térmica. Tal estrutura 
oportunizou o restauro de 20 obras do acervo em menos de um ano. Entre elas, Figura 
tensão, de Iberê Camargo, Balões, de Alberto Guignard e Cristo morto, de Waldeny Elias. A 
aprovação do projeto na Vitae ocorreu em janeiro de 2002 e, seis meses mais tarde, a 
primeira parcela da quota foi disponibilizada. Foram então adquiridos equipamentos 
essenciais para o desenvolvimento das outras ações de restauro e conservação. A partir 
daí foi possível a criação de duas unidades do laboratório de restauro.

Ao contar com esta estrutura, o MARGS já não precisa terceirizar o serviço de 
restauração e conservação de seu patrimônio, o que reduz os gastos e evita a exposição 
das peças a um manuseio e transporte excessivos. Outro fator responsável pela visível 
melhoria nos serviços de conservação e restauro do Museu fica por conta da qualificação 
da equipe responsável por tais técnicas. Em 2001 o quadro se expandiu com a contratação 
de novos membros. Toda a oportunidade de aperfeiçoamento foi incentivada, 
concretizando-se através de cursos, seminário e viagens de pesquisa. Afirma-se assim, o 
Museu como uma referência regional nas áreas de conservação e restauro, trazendo à 
comunidade o resultado de um esforço aplicado para a preservação do patrimônio público.

O desafio de fazer do MARGS uma instituição dinâmica na vida cultural do Estado 
e do País não depende apenas da realização de grandes mostras ou da aquisição de obras 
para o acervo. Antes de expandir a atuação junto ao público externo, a instituição deve 
ser atendida em vários aspectos, desde a manutenção do prédio, passando pela qualificação 
do pessoal, até a construção de um laboratório de restauro. Os altos custos que implicam 
qualquer ação desse tipo levaram o Museu, nos últimos anos, a contar com o apoio de 
organizações como a Fundação Vitae, criada para amparar financeiramente projetos 
culturais.

em

A primeira ação junto à Fundação Vitae foi o projeto Banco de Imagens do Acervo, que 
teve como objetivo a modernização do registro das obras, seguindo a tendência das grandes 
instituições nacionais. Os museus Nacional de Belas Artes e o de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro serviram de parâmetro para o armazenamento digital da coleção. Até 1999, as fichas 
de catalogação eram impressas, havia apenas 475 das 2.600 obras em fichas iconográficas. 
As informações estavam confusas ou incompletas. Dados como material e dimensões das 
obras foram conferidos e completados. Cerca de 1.500 trabalhos foram fotografados, 
escaneados e anexados às fichas técnicas de cada obra.

A criação de um banco de dados com imagens para o acervo facilita as atividades 
curatoriais, disponibilizando a visualização das obras durante a montagem do projeto e 
preservando-as do manuseio excessivo. Outras vantagens são a dinamização do 
intercâmbio de informações com outros museus para a promoção de itinerâncias, facilidade 
na produção de materiais impressos e divulgação das obras via-internet, no site do Museu. 
O registro fotográfico também tem importante função no processo de conservação e 
restauro do patrimônio, servindo como parâmetro para análise da aparência original e 
alterações.

Atividades de extensão

Ao longo dos últimos quatro anos, 31 cursos de arte foram promovidos pelo Núcleo 
de Extensão do MARGS em 18 modalidades,- entre elas, gravura pintura, desenho, história 
em quadrinhos e história da arte. As aulas foram desenvolvidas nos moldes de ateliês, 
oficinas ou de modo expositivo. Além dos cursos, mais de 20 palestras aproximaram o 
público dos criadores, críticos e teóricos. Oito seminários aconteceram por ocasião de 
grandes mostras, como Florença: Tesouros do Renascimento e Missões. Na exposição Paris 1900, 
os professores das redes pública e privada tiveram a oportunidade de assistir às palestras 
de docentes da Aliança Francesa, momento em que se preparam para orientar seus alunos 
no Museu. Outro marco nas atividades de extensão foi a série de Happy Hours Culturais, 
eventos que reuniram, em 2001 e 2002, artistas plásticas e psicanalistas para discutir o 
processo de criação e o universo feminino.
No propósito de fazer do Museu um local de aprendizado interativo, as atividades de

Laboratório de Conservação e Restauro

A questão da conservação e restauro de obras de arte é um dos grandes pilares 
da ação dos museus. A guarda e conservação do patrimônio artístico cultural de nossa 
comunidade é pré-requisito a todas as outras ações do MARGS. O comportamento dos 
diversos materiais de que se compõem as obras de arte do acervo, frente ao passar do 
tempo, frente às condições do meio em que se encontram, e mesmo em razão de seu
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monitoria atraíram números crescentes de estudantes em visitas guiadas. Somente durante 
a exposição Paris 1900 os agendamentos deram conta de mais de 25 mil pessoas.

documentos do seu percurso biográfico. Esse material foi organizado e será editado 
um Guia de Fontes de cerca de 200 páginas, dentro da coleção Memória Cultural, um projeto 

parceria com a Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs) e editora Nova Prova. 
Essa coleção inaugurou com A Ido O bino - notas de arte, publicação produzida pelo 

Núcleo de Comunicação do MARGS. Inédito na área de estudos de artes visuais, o volume 
de 160 páginas recupera parte do legado de um importante crítico de arte do Rio Grande 
do Sul. Autor das Notas de Arte, publicadas no Correio do Povo entre as décadas de 30 e 80, 
Aldo Obino acompanhou a ascensão de nomes consagrados como Iberê Camargo, 
Francisco Stockinger, Alice Soares, João Faria Viana, Nelson Boeira Faedrich, João Fahrion, 
entre outros. Através de uma longa entrevista e de uma seleção de críticas, o livro apresenta 
textos sobre as diversas sedes do MARGS, os anos áureos dos salões e do Instituto de 
Belas Artes, além de momentos pontuais da trajetória cultural porto-alegrense 
criação de grupos e o chamado "marasmo cultural".

O projeto Memória Cultural surgiu após o lançamento de livros fundamentais para 
o registro da história e da coleção do Museu. A partir de 1999, o Museu passou a publicar 
habitualmente catálogos de exposições. Foram 20 publicações compostas, em média,
96 páginas, no formato 23x28cm, cerca de 70 imagens e tiragem de mil exemplares. Um 
dos catálogos, referente à exposição de Luiz Gonzaga Melo Gomes, é finalista do concurso 
Prêmio de Excelência Gráfica Fernando Pini, na categoria de melhor catálogo de arte no 
Brasil, em 2002. Além disso, o Museu editou dois volumes sintetizando seu 
patrimônio e reproduzindo recortes de seu acervo. O primeiro deles, lançado 
de 2000, foi vencedor do Prêmio Açorianos 2001, na categoria de trabalhos especiais. A 
premiação foi divulgada em 18 de dezembro, noite de lançamento do segundo livro de 
acervo, número 20 da sofisticada coleção Museus Brasileiros, do Banco Safra.

em

em

Biblioteca e Documentação

Reconhecido como um dos mais importantes centros de armazenamento e 
propagação da produção artística de nosso Estado, o MARGS também se caracteriza por

uma biblioteca e um extenso centro denúcleo de pesquisa contando comser um 
documentação.

A biblioteca do Museu serve como apoio frequente para pesquisadores, estudantes
de arte, apreciadores e curiosos. O acervo bibliográfico é composto por mais de 3.700

2002. O artista plástico Carlosobras, das quais 853 foram incorporadas entre 1999 e 
Petrucci fez uma generosa doação de um conjunto de, aproximadamente, 400 volumes, 

entre livros, catálogos e revistas, Na coleção é possível encontrar obras 
catálogo da primeira Bienal de São Paulo, de 1951, ou o catálogo da aposição Meio Século de 

1966, no MARGS, com a vinda de peças do Museu de Arte
Porto Alegre obras de Marc Chagall,

como a

raras, como o

porArte Nova, realizada em
Contemporânea de São Paulo. O evento reuniu 
Wassily Kandinsky, Fernand Léger, Max Ernest, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Volpi, 

Antônio Gomide, Arthur Piza, Di Cavalcanti num grupo integrado por 48 artistas 
segmento de livros tem as mais diversas proveniências: a maioria foi doada por museus, 
empresas privadas, funcionários, artistas, escritores ou mesmo pelo público. Entre os

Caixa Econômica Federal, Banco Safra, Itaú Cultural,

em

. Outro

percurso,
em março

principais doadores destacam-se a 
Aplub, Aliança Francesa. São livros, dicionários, revistas, catálogos, enciclopédias, álbuns, 
manuais, guias, entre materiais bibliográficos de outras naturezas. A Associação de Amigos 

de manter as assinaturas de revistas especializadas em arte.também encarregou-se
Algumas doações chegaram em série, como a coleção Museus Brasileiros, do Banco 

Aliança Francesa disponibilizou grande quantidade de livros

Jornais e site do MARGS

Safra. Em maio de 2000, a 
franceses à biblioteca. A Brasil Connects figura também na lista de colaboradores, doando Desde julho de 1999, o MARGS apresentou uma nova modalidade de periódico. 

Expandiu seu simples jornal mensal para uma edição de oito páginas, colorida, buscando 
ir além da mera divulgação de atividades. Foram produzidas 38 edições com tiragens entre 
cinco e 1 5 mil exemplares. O Jornal do MARGS, desde então, tornou-se um colecionável, 
ao publicar textos de críticos, pesquisadores, depoimentos inéditos, consistindo 
espaço de reflexão como poucos no Brasil, sem descuidar da circulação nacional. A procura 
pela publicação e o hábito do visitante em ler o Jornal do MARGS provocou, 
ocasiões, o esgotamento da tiragem. Nestes casos, foram impressas até três edições de 
um mesmo número.

Avançar rumo à era digital determina a sobrevivência de organizações de diferentes

catálogos da Mostra do Redescobrimento.

Produção editorial
num

As atividades da biblioteca vão além da catalogação e disponibilização de livros 
à biblioteca está o Núcleo de Documentação e Pesquisa, responsável pela

i Museu e assuntos afins, bem
documentais doados por artistas. Iberê Camargo foi

em certasde arte. Anexo
taxação de todo o material publicado em jornais sobre o 

como pela preservação de acervos 1
deles, ao doar uma coleção de correspondências, convites, catálogos e outrosum
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mobiliário para a oficina de montagem e torreões, onde funcionam cursos e laboratório 
de restauro. Armários e escaninhos foram fabricados sob medida para abrigar as cerca de 
200 molduras e displays de metal com vidro, adquiridos ou restaurados nessa gestão. A 
reserva técnica recebeu novas mapotecas para obras em grandes formatos, além de mesas 
para montagem de exposições e manuseio de peças. Cavaletes também sofreram reformas 
para serem utilizados em mostras e outros foram adquiridos para os cursos de arte 
oferecidos ao público. O interior do Museu foi provido de sistema de som e iluminação 
adequada para exposições de qualquer gênero. A nova iluminação também foi aplicada 
na museografia fixa do andar superior, em virtude da mostra de acervo permanente. Além 
disso, o sistema de segurança foi reforçado com a implantação de um circuito interno de 
monitoramento através de câmeras de vfdeo instaladas em todas as salas, galerias e 
corredores do Museu. O corpo de seguranças também foi beneficiado com a implantação 
de uniformes sociais, adequando a imagem ao padrão usual de uma instituição de arte.

futuro próximo. A informação se expande e busca novos públicos. Nonaturezas em um
campo das artes, uma nova linguagem é desenvolvida para tornar os museus mais acessíveis 
e globalizados. Adequando-se a essa tendência, o MARGS lançou, em junho de 2001, sua 
versão online. O site do Museu foi elaborado em parceria com a agência Martins + Andrade 

provedor Terra. Mais de cem obras do acervo foram disponibilizadas parae com o
internautas, além de um breve histórico da instituição. Utilizando animações em todas as 

páginas, a home page oferece acesso à íntegra do conteúdo publicado na versão impressa 
do lornal do MARGS, ao resumo e seleção de obras de exposições temporárias atuais, ou 
já ocorridas, além de uma área de serviços para quem busca endereços de outros museus,

Café e o Bistrô do MARGS, ou mesmo como associar-se àinformações sobre a Loja, o 
AAMARGS.

43liInfra-estrutura
I

Revitalização do espaçoO aumento significativo no fluxo de atividades do Museu exigia um aparelhamento 
adequado em níveis administrativo e técnico. Os núcleos deveríam ser auto-suficientes na 
execução de tarefas diárias que, invariavelmente, definem o resultado final de todo grande

contar com os seus computadores conectados à

Livros da Série Mu:§ I
^ào Safra

Contando com uma estrutura de 11 salas de exposição, o Museu revitalizou 
terraço, um espaço privilegiado com vista para o rio Guaíba, Praça da Alfândega e prédios 
históricos do Centro de Porto Alegre. Localizado no quarto pavimento, o terraço acolheu 
uma extensão dos serviços do Café e do Bistrô do MARGS, oferecendo ao público uma 
nova opção de lazer. Ao lado das mesas foi montada uma exposição de esculturas, do 
acervo, expondo peças em bronze, cobre e pedra.

A abertura do terraço aconteceu durante as edições da Feira do Livro de Porto 
Alegre, quando o fluxo de visitantes à Praça da Alfândega e, consequentemente, ao MARGS, 
aumenta de forma representativa.

seu3
empreendimento. Cada setor passou a 
rede geral, possibilitando a troca de arquivos de forma ágil e dinâmica. Ainda no campo 
da informática, todos os terminais ganharam acesso à internet e contas de e-mail por núcleo, 
disponibilizadas pelo provedor Terra. Os funcionários passaram a contar com instruções 
em informática no próprio ambiente de trabalho, com a contratação de pessoal

w-

,»■

especializado para prestar esse tipo de assessoria.
A mobilidade que o corpo de funcionários do MARGS recebeu para executar suas 

tarefas não se limitou às adições materiais. Através de uma parceria com a escola de idiomas 
Yázigi, foram oferecidos cursos de inglês e espanhol. )á a Aliança Francesa ofereceu cursos 
de francês para quem trabalha no Museu. Ambas as entidades dispuseram bolsas integrais 
sobre as mensalidades. Tal investimento buscou atender ao crescente número de visitantes 
e curadores estrangeiros às exposições, exigindo maior preparo para o atendimento a esse

público.
Assumindo uma política de trabalho além dos limites físicos de sua sede, o MARGS 

firmou uma parceria junto à montadora Fiat, que cedeu à Associação de Amigos um Marea
. O carro foi deWeekend zero quilômetro, modelo 2001, em outubro do mesmo ano

eventos dos quais o MARGSimportância essencial nas itinerâncias no interior, nos 
participou e no transporte local de equipes vindas para o acompanhamento e organização

das exposições.
Dentro do Museu, o enriquecimento da infra-estrutura foi visível na aquisição de
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INSTÂNCIAS DE APOIO

Conselho Consultivo do MARGS

O Conselho Consultivo do Museu é formado por nove membros, sendo três 
artistas, três professores e três empresários. Extremamente atuante no início da atual 
administração, o Conselho foi responsável pelas discussões em que se estabeleceram as 
estratégias básicas para os quatro anos de gestão. Seus trabalhos foram realizados a partir 
da visão de que o MARGS deveria se constituir num espaço público e autônomo de 
exposição, preservação, promoção, pesquisa e divulgação das artes visuais do Estado e 
do Brasil, buscando a excelência nessas atividades.

Focado na missão de que o Museu precisaria disponibilizar e qualificar seu espaço, 
acervo e recursos para toda comunidade, promovendo exposições e atividades de arte - 
ducação, ensino, documentação, pesquisa e divulgação, os membros do Conselho 
Consultivo trouxeram contribuições positivas aos trabalhos da direção e da casa.

Além de ter sob sua responsabilidade direta a aprovação do calendário de 
exposições, participou das diversas discussões dos projetos de aquisições de acervo e 
ações de aproximação com a comunidade.

Associação de Amigos do MARGS - AAMARGS

As ações promovidas pelo MARGS contam com o suporte da Associação dos 
Amigos do Museu. A entidade, enquanto produtora cultural, desenha, apresenta, controla 
a execução e presta contas dos diversos projetos, como os de exposição e aquisição de 
acervo, por exemplo, além de ter na busca de patrocínios seu mais urgente objetivo.

Gerida por um grupo de voluntários, oriundos de diversas áreas profissionais, conta 
com um quadro de cerca de 600 sócios ativos. Trabalha em conjunto com os diversos 
núcleos do Museu, atua na promoção de palestras, cursos de arte e excursões culturais.

Mediadores

Oriundos da AAMARGS, um grande número de voluntários trabalha com questões 
da arte-educação e a mediação entre a obra e o público. É este o grupo responsável pelo 
atendimento das visitas guiadas, especialmente junto ao público escolar.
A partir de um programa continuado de formação, uma ação conjunta com o Núcleo de 
Extensão, os mediadores têm reuniões semanais de estudo.
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PATROCINADORES Doux Frangosul 
Edelweiss

Espaço de Trabalho

APOIOS INSTITUCIONAIS

Biblioteca Nacional 
Brasil Connects

Câmara Rio-Grandense do Livro 
Consulado Geral da França 
Embaixada do Brasil em Buenos Aires 
Fepam

Fundação Bienal Mercosul 
Fundação Iberê Camargo 
Instituto Tomie Otake 
IPHAN

Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
Museu Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro

Museus Casto Maya 
Pinacoteca do Estado de São Paulo 
Prefeitura de Buenos Aires 
Prefeitura de Florença 
Prefeitura de Paris 
Prefeitura Municipal de Bagé 
Prefeitura Municipal de Caxias 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
Prefeitura Municipal de Pelotas 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Prefeitura Municipal de Santa Maria 
Universidade de Caxias do Sul 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Universidade do Vale dos Sinos

Fiat
Desde o início do calendário de exposições lançado pelo MARGS em 1999, a atual 

gestão focou a captação de recursos e serviços junto à iniciativa privada, como uma 
importante fonte de financiamento das ações planejadas. Cientes de que as empresas têm 
buscado aportar recursos em ações que denotem sua responsabilidade social, o Museu 
passou a apresentar-se como uma opção segura. Assim, os projetos foram definidos 
buscando levar em consideração a observação das necessidades específicas dos 
patrocinadores, quais sejam: a excelência na qualidade de cada evento e dos serviços 
prestados; a abrangência no atendimento aos diversos públicos; a existência de contribuição 
relevante à comunidade; a continuidade de programação prevista; a adequada exposição 
da marca dos patrocinadores; a eficiência no uso de recursos aportados,- e a transparência 
nas prestações de contas.

A resposta das empresas e instituições que se tornaram parceiras do Museu foi 
de importância decisiva para a realização das mostras e demais atividades promovidas 
nestes quatro anos. A cada evento, o MARGS projetava-se ainda junto de toda a 
comunidade, inclusive no meio cultural, abrindo espaços para as artes visuais não apenas 
na mídia, afirmando-se, finalmente, como uma instituição de grande visibilidade na 
comunidade artística do Estado e do País; um status conquistado por tudo o que se agregou 
ao currículo do Museu, e que será o maior legado às próximas administrações.

Foram as seguintes as Instituições e Empresas que se associaram ao MARGS em 
suas diversas ações, como apoiadores, patrocinadores e realizadores, das exposições, site, 
jornal, projetos de aquisição e outros tantos:

Gabinete de Arte Raquel Arnaud

Gerator Software

Gerdau

Goldsztein
Gráfica Palotti

Happy Man

Instituto Arte Viva

J. Martins e Cia

Kreybel

Lojas Pompéia

Lojas Renner

Lona Branca

Martins + Andrade

Nort South
Nova Prova

Ouro e Prata Cargas

Perfil Molduras

Perto S/A

RBS

Rede de Hotéis Plaza 
Revista Aplauso 
Rio Sul

RVPARCEIROS
San Marino 
Shopping Iguatemi 
SLM Ogilvy

Start Serviços Gráficos

Studio Z
Terra

Tintas Killing

Trindade Indústria Gráfica 
Varig

Vinhos Miolo 
Viveiro Floricultura 
Yázigi 
Zaffari

Brasil Telecom

Bushbuck 
Café do MARGS

Acori Comunicação 
Aliança Francesa 
Arte Nobre 
Arte Viva 
Artel

Arteplantas

Ativa

Banco Safra 
Banrisul

Bistrô do MARGS 
Boa Boca

Caixa Econômica Federal 
Casa do Desenho 
Centro Cultural Banco do Brasil 
Coca-Cola

Construtora J. Martins & Cia 
Converge

CRT Brasil Telecom

Dana

Di Luce

38 39



AQUISIÇÕES
1999-2002

Distribuição I ° Pavimento

Doação Jorge Gerdau Johannpeter
e Justo Werlang 1

Doação Brasil Connects 2

Doação Rose, Magdalena 
e José Lutzenberger

PROIETO AQUISIÇÃO PATROCÍNIO LOIAS RENNER 4 23
Doação Atelier Vasco Prado 4 

Doação Museus Castro Maya 5 

Doação Lojas Renner 6

PROIETO AQUISIÇÃO PATROCÍNIO BRASIL TELECOM 62

79DOAÇOES DE IORGE GERDAU IOHANNPETER E IUSTO WERLANG

88DOAÇOES BRASIL CONNECTS

96DOAÇOES MUSEUS CASTRO MAYA
Distribuição 2o pavimento

122DOAÇOES PETER COHNDoação Brasil Telecom

2Doações Diversas
DOAÇÕES ROSE, MAGDALENA E JOSÉ LUTZENBERGER 128

Doação Peter Cohn 3

139Doação Ruth Malagoli 4 DOAÇOES ATELIER VASCO PRADO

Doações Diversas

142Doações Diversas Ó DOAÇOES DE ARTISTAS

174DOAÇOES DIVERSAS



Projeto
Aquisição
Patrocínio
Lojas Renner

FAHRION. IOÃO
Porto Alegre/RS, 4.10.1898- 1970 
Interior de atelier. sem data
° e° sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

EPSTEIN, GUSTAV 
Áustria - sd
Cabeça de velha, sem data 
aquarela sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner nner
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FERRÁS, libindo 
Porto Alegre/RS, 1897-1951 
Paisagem ribeirinh 
aquarela sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

FERRAS, LIBINDO 
Porto Alegre/RS, 1897-1951 
Marinha, 1924 
óleo sobre tela

a, sem data

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner nner

44 45



COTUZZO. LEOPOLDO
Pelotas/Rs, 1887 
Estudo de 
carvão sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

FREITAS, AUGUSTO LUIZ DE 
Rio Grande/RS, 1868 
Paisagem, sem data 
aquarela sobre papel

GOTUZZO, LEOPOLDO 
Pelotas/RS, 1887 - Rio de |aneiro/R|, 1983 
Estudo de nu, 1927 
carvão sobre papel

- Rio de laneiro/RI, 1983
nu, sem data

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Rennernner
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CUIDO GNOCCHI, ÂNGELO
Cremona/itália, 10.12.1893 - Pelotas/RS, 9.12.1969
Crepúsculo, sd 
Óleo s/ tela

GOTUZZO, LEOPOLDO
Pelotas/RS, 1887 - Rio de laneiro/RJ, 1983
Paisagem - Monte Bonito, 1947
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas RennerProjeto Aquisição 

Patrocínio Lojas Renner
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CUIDO GNOCCHI, ANC.ELO
Cremo na/| tá lia, i 0.12.1893 -Pelotas/RS, 9,12,1969
Paisagem, 1968 
grafite sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

GUIDO GNOCCHI, ÂNGELO
Cremona/ltália, 10.12.1893 - Pelotas/RS, 9.12.1969
Moça escrevendo, 1949
grafite sobre papel

GUIDO GNOCCHI, ÂNGELO 
Cremona/ltália, 10.12.1893 - Pelotas/RS, 9.12.1969 
Paisagem, 1950 
grafite sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner nner
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HOFSTETTER, GASTÃO 
Porto Alegre/RS, 1917- 1986 
Cena urbana, 1951 
óleo sobre tela

sem data
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
^trocínio Lojas Renner

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner
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I

PEUCHEK. franz 
PragaCIchecoslováquia, 1896 
Paisagem, sem data 
aquarela

- Porto Alegre/RS, 1935PEUCHEK, FRANZ
Praga/Tchecoslováquia, 1896 - Porto Alegre/RS, 1935
Polaca, sem data
pastel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas RennerProjeto Aquisição 

Patrocínio Lojas Renner

5554



WEINGÀRTNER, PEDRO 
Porto Aiegre/RS, 26.7.1853 
Estudo de plantas, sem data
oleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998
Modelo em repouso, 1988
bronze

-26.12.1929

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner

5756



I

WEINGÀRTNER, PEDRO 
Porto Alegre/RS, 26.7.1853 - 26.12.1929 
Estudo para "O bolicho”, sem data 
nanquim e aguada sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

WEINGARTNER, PEDRO 
Porto Alegre/RS, 26.7.1853 - 26.12.1929 
Atelier lulien, sem data 
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner nner
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WEINGÀRTNER, PEDRO
Porto Alegre/RS, 26.7.1853 - 26.12.1929
raisagem, sem data 
gravura em metal

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Re

WE1NGÂRTNER, PEDRO 
Porto Alegre/RS, 26.7.1853 - 26.12.1929 
Cena antiga, sem data 
gravura em metal

WEINGARTNER, PEDRO 
Porto Alegre/RS, 26.7.1853 - 26.12.1929 
Cena antiga, sem data 
gravura em metal

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner

Projeto Aquisição 
Patrocínio Lojas Renner nner
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Projeto
Aquisição
Patrocínio
Brasil Telecom

AMARAL, JOEL 
Santana do Livramento/RS. 
paisagem, sem data 
óleo sobre

CARINGI, ANTÔNIO 
Pelotas/RS, 1905 
Banhista, 1960 
bronze

23.6.1918 - Porto Alegre/RS, 4.3.1977

eucatex

Projeto Aquisição

latrocínio Brasil Telecom
Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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íyyku.

EPSTEIN, gustav 
Áustria - sd 
Figura, sem data 
aquarela sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

CASTANEDA, BENITO MAZÓN 
Cadiz/Espanha, 1885 - Porto Alegre/RS, 1955 
Sem título, 1935 
grafite sobre papel

EPSTEIN, GUSTAV 
Áustria - sd 
Nu feminino, sem data 
aquarela sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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FARIA VIANA, |OÃO
Porto Alegre/RS. 1905 
Sem título, 1944 
aquarela sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Tel

FARIA VIANA, |OÃO 
Porto Alegre/RS, 1905 - 1975 
Natureza morta, sem data 
óleo sobre tela

FAHRION, JOÃO
Porto Alegre/RS, 4.10.1898 - 1970 
Retrato de moça, sem data 
pastel sobre papel

FARIA VIANA, JOÃO 
Porto Alegre/RS, 1905- 1975 
Natureza morta, sem data 
óleo sobre tela

FAHRION, JOÃO
Porto Alegre/RS, 4.10.1898 - 1970 
Paisagem, sem data 
aquarela sobre papel

- 1975

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom ecom
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KOETZ, EDGARHOFSTETTER, GASTÃO 
Porto Aiegre/RS, 1917-1986 
Cena urbana, 1954 
óleo sobre tela

Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Nu feminino, 1967
guache sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

6968



KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Barreira, sem data 
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914 - 1969 
Igreja de Santa Ifigênia, 1952 
óleo sobre tela

KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Hotel em Buenos Aires, sem data 
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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K°ETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 

a série Alienados. 1964 
nanquim sobre papel

Projeto Aquisição
Patrocínio Brasil Telecom

KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914 - 1969 
Da série Alienados, 1964 
nanquim sobre papel

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Casal de velhos, 1951 
xilogravura

KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Churrascaria Modelo, sem data 
xilogravura

litran, guilherme
Cristo crucificado, sem data
oleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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MARISTANY DE TR1AS, LUIZ
Barcelona/Espanha, 1866- 1964
Crepúsculo 
sem data 
óleo sobre tela

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

MARISTANY DE TRIAS, LUIZ 
Barcelona/Espanha, 1866- 1964 
Marinha, sem data 
óleo sobre tela

- Muelle de cabotaje ICrepúsculo - Molhes de cabotagem],

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom

76 77



Doação
(orge Gerdau 
Johannpetere 

justo Werlang

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Gaúcho, 1954 
bronze patinado

PELICHEK, FRANZ
Praga/Tchecoslováquia, 1896 - Porto Alegre/RS 1935 
Paisagem de Torres, 1936 
óleo sobre tela

Doação de Jorge Gerdau Johannpeter 
e lusto Werlang em convênio com MARGS e MNBA

Projeto Aquisição 
Patrocínio Brasil Telecom
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bernardelli. r°dolfo
Guadalajara/México, 
Moema, 1895 
bronze

D°açâo de |o 
e lusto Werla

NAKLE, GUSTAVO 
Montevidéu/Uruguai, 1951 
Cotidiano: Caminho das águas, 1995/1996 
bronze, ferro, azulejos

NAKLE, GUSTAVO 
Montevidéu/Uruguai, 1951 
Cotidiano: Grande Mãe, 1995/1996 
bronze, ferro, grafite

1852 - Rio de laneiro/R), 1931

patinado

rge Gerdau lohannpeter 
ng em convênio

Doação de Jorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang com MARGS e MNBA

80 81



PRADO, VASCO 
uruguaiana/RS, I9M- 
Torso de atleta. 1978
mármore

D°ação de |o 
e lusto Werlang

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998
Torso de homem, 1978
mármore

PRADO, VASCO
üruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Torso de homem em relevo, 1978 
mármore

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998
Torso feminino, 1977
mármore

Porto Alegre/RS, 1998

rge Gerdau lohannpeter Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de Jorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

8382



-

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus,
bronze

Doação de lorge Gerdau íohannpeter
e lusto Werlang

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus, 1996 
bronze

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Figura em pé, sem data 
bronze patinado

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus, 1996 
bronze

Doação de lorge Gerdau íohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de lorge Gerdau íohannpeter 
e lusto Werlang em convênio com MARGS e MNBA

Doação de lorge Gerdau íohannpeter 
e lusto Werlang

8584



STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabi
bronze

Doaçdo de lorge Gerdau lohannpeter
e lusto Werlang

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus. 
bronze

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus, 1996 
bronze

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus, 
bronze

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, da série Gabirus, 1996 
bronze

rus,

Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de Jorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

Doação de lorge Gerdau lohannpeter 
e lusto Werlang

86 87



Doação
Brasil
Connects

AGUILAR, IOSÉ ROBERTO 
São Paulo/SR 1941 
Carta atemporal, 2000 
técnica mista s/ tela

Doação da Brasil Connects

CABRAL, ANTÔNIO HÉLIO 
Marília/SR 25/10/1948 
Cabral, 2000 
óleo s/ tela

Doação da Brasil Connects

89
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CÂMARA FILHO, JOÃO 
|oão Pessoa/PB, 1944 
Na quinta-feira pela manhã, 2000 
acrílico e óleo s/ pranchas de madeira

emmanuel. FLÁVIO 
Recife/PE, 1966
Paisagem adaptativa, 
técnica mista s/ tela

complexo repolho, 2000

doação da Brasil ConnectsDoação da Brasil Connects
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F

FRANCO, SIRON 
Goiás Velho/GO, 25.7.1947 
Porto Seguro, 2000 
técnica mista s/ madeira

lambrecht, karin 
J^orto Alegre/RS, i 957 

_ ima terra, 2000 
técnica mista sobre tela,

Doação da Brasil Connects

Últi

vidro e papel (tríptico)

Doação da Brasil Connects
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PASTA, PAULO 
Ariranha/SR 1959 
Sem título, 2000 
óleo sobre tela

.Doação da Brasil Connects

RODRIGUES, GLAUCO 
Bagé/RS, 1929
Segunda missa no Brasil (dita a da posse de d'après Vitor Meirelles), 1996 
acrílica sobre tela

Doação da Brasil Connects
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Doação

Museus 

Castro Maya 1F^lTT

CAVALCANTI, NEAVTON 
Bom Conselho/PE,
Tema de "A 
xilogravura

Doação dos M

CALDAS. WALTERCIO 
Riodelaneiro/RI, 1946 
Uma estória de pedra, 1996 
gravura em metal

1930
mensagem", Fernando Pessoa, 1994

useus Castro Maya/R|Doação dos Museus Castro Maya/RI

96 97



CONDE, RIZZA 
Rl°de )anejro/R| 
A Procura. 1996 
xilogravura

Doação do

CARNEIRO, MÁRIO 
Paris, 1930 
Paris, 1953 
gravura em metal

1935

s Museus Castro Maya/R|
Doação dos Museus Castro Maya/RI

9998



-
p.

2T t;■■■■

'•-m '§x■

‘<MT- i ■ ■

■

V-
.•-■jj.-j .p;

£ IIi
1U,

- M s
: r 1 iI

Ifê ..•f:;vgV: _
/í £•*

* -& 1<■ m ■Êü Í tif ':35 0S
é

»■

CSlx rN a &e|F-2
IS ■55! £>-.-■

ufeaiT^à k>;*»

■

FATORELLI, ma LU 
Rlode lanei ro/RL 1956 
Sem título, 1999 
gravura em metal

Doação dos Mus

DIAS, ANTÔNIO 
Campina Grande/PB, 1944 
Sem título, 1994 
gravura em metal

eus Castro Maya/RIDoação dos Museus Castro Maya/R|

101100



IARDIM.
EVANDRO CARLOS 

bao Paulo/SR 1935 
São Raul

GRILO, RUBEM 
Pouso Alegre/MG, 28.8.1946 
Sem título, 1987 
xilogravura

gravura jgf "aad^manduateUTO

D°ação dos Museus Castro Maya/RIDoação dos Museus Castro Maya/RI
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KATZ, REN1NA 
Ri°de Janeiro/Rl.
Sem título, 1993 
iravura em metal

DoaÇão dos Museus Castro Maya/R)

IOBIM, ELISABETH 
Rio de )aneiro/R|, 1957 
As pedras, 2001 
gravura em metal

1925

Doação dos Museus Castro Maya/R|

105104



LINS, DAREL VALENÇA 
Palmares/PE, 1924 
Topografias, 1995 
gravura em metal

MAGALHÃES, ROBERTO 
Rio de Janeiro/RJ, 1940 
Autro-Retrato, 1965 
xilogravura

Doaçao dos Museus Castro Maya/R|Doação dos Museus Castro Maya/R)
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nf, /***?IOO

^TiNS. CARLOS 
Saoloãoda Barra/R|. 1924 

título, 1998 
gravura em metal

D°ação dos Mus

MACHADO, GABRIELA 
loinvile/SC, 1960
Sem título; da série Garrafas, 1997 
gravura em metal

- Rio de laneiro/RI, 1998

eus Castro Maya/R|Doação dos Museus Castro Maya/RJ
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K5 ira

milhazes, beatriz
R'° de laneiro/Ri, 1960 
O sertanejo. 2001 
serigrafia

D°ação dos Mus

MARTINS, ALBERTO 
Santos/SR 1958 
Sem título, 1999 
xilogravura

eus Castro Maya/R|Doação dos Museus Castro Maya/R)

111110
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pAPE. LYGIA 
N°va Friburgo/R|, 1929 
Sem título, 1999 
xilogravura

DoaÇão dos Museus Cast

MIRANDA, THEREZA 
Rio de laneiro/R), 1928 
Paisagem do Rio, 2000 
gravura em metal

ro Maya/RIDoação dos Museus Castro Maya/R)
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RAMOS. NUNO 
São Pa u lo/s p |960 
Sem tftulo, 1998 
gravura em metal

Doação do

PEREZ, ROSSINI 
Macaiba/RN, 1932 
Palafitas, 1956 
linoleogravura

s Museus Castro Maya/R|
Doação dos Museus Castro Maya/R|

115114
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SENISE, DANIEL 
Ri°de|aneiro/R|, 1955 
Sem título, 1995 
gravura em metal

RESENDE, |OSÉ 
São Paulo/SR 1945 
Sem título, 2001
objeto em gesso e tubos plásticos

D°ação dos Museus Cast ro Maya/RJ
Doação dos Museus Castro Maya/RI
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ohtake, tomie 
Kyoto/lapão, 1913

título, 1995 
8ravura em metal

D°ação dos Mus

SUED, EDUARDO 
Rio de laneiro/RI, 1925 
Sem título, 1999
gravura em técnica mista, serigrafia e relevo seco

eus Castro Maya/RJDoação dos Museus Castro Maya/R)
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ZÍLJO, CARLOS 
Rio de Janeiro/R) 
Sem título, 1995 
gravura

Doaçãod

VERGARA, CARLOS
Santa Maria/RS, 1941
Uma conversa com Rugendas, 1997
serigrafia

. 1944

em metal

os Museus Castro Maya/R|Doação dos Museus Castro Maya/R|
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Doação
Peter Cohn

«>halyi, yolanda
semSrVa|nÍa,Hun8ria|J9ü9
SetT1 titulo.
desenh

MOHALYI, YOLANDA
Transiivânia(Hungria), 1909 - São Paulo/SR i 978 
sem título, sem data 
desenho em carvão

- São Paulo/SR 1978
sem data

°em nanquim

D°ação de Peter Cohn
Doação de Peter Cohn
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mohalyi, yolanda 
ransilvânia(Hungria), 1900 

sem título, 
desenh

Doação de PeterCohn

MOHALYI, YOLANDA
Transilvânia(Hungria), 1909 - São Paulo/SR 1978 
sem título, sem data 
desenho em nanquim

-São Paulo/SR 1978
sem data 

° em nanquim azul

Doação de Peter Cohn
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MOHALYI. yolanda 
ransilvânia(Hungria). 1909

título, sem data 
desenh

MOHALYI, YOLANDA
Transilvânia(Hungria), 1909 - São Paulo/SR 1978 
sem título, sem data 
desenho em nanquim

-São Paulo/SR 1978

°em grafite

Daçãode PeterCohn
Doação de Peter Cohn
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Doação
Rose, Magdalena e 
José Lutzenberger

is»
0 Gaúcho

LUTZENBERGER, JOSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto AJegre/RS, 2.4.1951 
O Gaúcho - I - Gaúcho Antigo no Rio Grande do Sul, sem 
impressão tipográfica

Doação de Rose, Magdalena e losé Lutzenberger

LUTZENBERGER, IOSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
O Gaúcho (capa), sem data 
nanquim sobre papel

Doação de Rose, Magdalena e losé Lutzenberger

1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951
sem data

nar>quim sobre papel

D°ação de Rose, Magdalena e losé Lutzenberger

128 129



o-Bomooom..

O Gaúcho,
nanquim sobre papel 

Doação de Rose, Magdal

LUTZENBERGER, IOSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
O Gaúcho, sem data 
nanquim sobre papel

1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951
sem data

ena e |osé Lutzenberger
Doação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger

131130
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-

l0SÉ lloseph FranzSeraphl 
SkST manh3' l882-Port°Aiegre/RS, 2.4.1951

e'ncm \\ohn u|nd| Speisezimmer |Esboço para uma sala de refeições],

LUTZENBERGER, |OSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Skizze zu einer Stadthalle |Esboço para um paço 
municipall, sem data 
grafite sobre papel

LUTZENBERGER, JOSÉ [loseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Lanceiros em combate, sem data 
nanquim sobre papel

sem data 
nanquim sobre papel

Doação de Rose, M
agdalena e )osé LutzenbergerDoação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger Doação de Rose, Magdalena e )osé Lutzenberger

133132



1

SnNrGER’'0SÉ "OSeph Franz Seraph|
Skizze zu ein^H !882 ' Port° Aiegre/RS' 2 4•1951 
Srafite sobre pape" "6 Sem data

DoaÇao de Rose. Magdal

LÜTZENBERGER, |OSÉ IJoseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 _
Krankenpavillion im Hebirge |Hospital nas montanhas], 190 
nanquim e aquarela sobre papel

Doação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger

LÜTZENBERGER, IOSÉ IJoseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Küchen-Mõbel |Móveis de cozinha], sem data 
grafite e aquarela sobre papel

LUTZENBERGER, JOSÉ (Joseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Skizze zu einer Stadthalle IPaisagem com igreja), sem data 
grafite sobre papel

ena e José LutzenbergerDoação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger Doação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger
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D°açao de Rose. Magdal

LUTZENBERGER, IOSÉ |)oseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Club Caixeral, sem data 
nanquim sobre papel

LUTZENBERGER, IOSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Adoração dos pastores ao Menino lesus, sem data 
nanquim e aquarela sobre papel

LUTZENBERGER, IOSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Egreja Parochial - Caçapava llgreja Paroquial de Caçapaval, 1927 
nanquim sobre papel

1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951
. sem data 

e aQtiarela sobre papel

Doação de Rose, Magdalena e )osé Lutzenberger ena e |osé Lutzenberger Doação de Rose, Magdalena e )osé LutzenbergerDoação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger
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Doação
Atelier 
Vasco Prado

LUTZENBERGER, ]OSÉ lloseph Franz Seraph| 
Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Skizzen nach Natur (Esboços a partir do naturall, 1909 
grafite sobre papel

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Sem título, 1998 
nanquim sobre papel

LUTZENBERGER, )OSÉ lloseph Franz Seraphl 
Altõtting/Alemanha. 1882 - Porto Alegre/RS, 2.4.1951 
Pão dos pobres, sem data 
nanquim sobre papel

Doação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger Doação do Atelier Vasco PradoDoação de Rose, Magdalena e José Lutzenberger
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PRADO, VASCO 
Ufuguaiana/Rs.
^ern título, ] 998 
nanquim sobre papel

D°açao do Atelier Vasco Prado

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Sem título, 1998 
nanquim sobre papel

1914-Porto Alegre/RS, 1998

Doação do Atelier Vasco Prado

140 141



Doações
de artistas

BAVCAR, evgen 
Lokavec/Eslovenia, 1946 
Da série Eslovênia,
fotografia

doação do artista

AQUINO, ALFREDO 
Porto Alegre/RS, 12.10.1953 
Rosto em azul, 1998 
óleo s/ tela

sem data

Doação do artista

142 143



BRAGA. UBIRATÃ c. 
Ron-o Alegre/RS, 1965 
Sem título, 2000 
acrílica sobre tela

D°ação do artista

CARLOSBERNHARDT, PLÍNIO CÉSAR LM
Cachoeira do Sul/RS, 9.4.1927
Festim dos esqueletos, 1998
óleo sobre tela

Doação do artista.
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CHECCACCI, PIETRINA
•aranto/itália, 1941
Da Terra e do . 
vinii sobre tela

D°ação da

BURLE MARX, ROBERTO
São Paulo/SR 1909 - Rio de íaneiro/RI, 1994
Sem título, 1986
acrílica sobre tela

espaço, 1991

artistaDoação do artista
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fajardo, carl.os
sem título
granito negro e granito verde
negro, vidro

EBLING, SONIA 
Taquara/RS, 1926 
Sofia, sem data 
bronze patinado

EBLING, SONIA 
Taquara/RS, 1926 
Luiza, sem data 
bronze patinado

2002

e espelho

D°ação daDoação da artista artistaDoação da artista
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flemming, alex
São Paulo/SR 1954
Sem título, 2000
Içrilica sobre peça de vestuário

Doação do artista

FEINGOLD, DANIEL 
Sem título, sem data 
serigrafia

Doação do artista
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FtÔRES, LEDA 
porto Alegre/RS, 1917 
A negra, sem data 
bronze patinado

doação da

FLEMMING, ALEX 
São Paulo/SR 1954 
Sem título |políptico|, 2001 
técnica mista sobre vinil, em 4 partes

artistaDoação do artista
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pUKE. MAURO 
Porto Alegre/RS.
Sem título, 2001 
escultura em macieira

doação do artista

FRANCO, SIRON
Goiás Velho/GO, 25.7.1947
O que vi pela TV - canal 01,1998
terra, resina, ouro, radiografia e óleo sobre tela

FUKE, MAURO 
Porto Alegre/RS, 1961 
Sem título, 2001 
escultura

1961

Doação do artista Doação do artista
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GONZAGA MELLO GOMES, LUIZ 
lúlio de Castilhos/RS, 1940 
0 rio, 1989 
escultura em resina

Doação do artista

GONÇALVES, DANÚBIO VILLAMIL 
Bagé/RS, 30.1.1925 
Conquista espacial, 1973 
acrílico sobre tela

Doação do artista
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KOETZ, EDGAR 
Porto Alegre/RS, 1914-1969 
Demolição, 1954 
xilogravura

HOFFMANN, WALTON 
Sem título, 2001 
acrílico s/ tela

Doação Celso KoetzDoação do artista

159158



% Ir*

mm

LAMBRECHT, KARIN 
Porto Alegre/RS, 1957 
Homenagem a Beuys e Dürer - 1996 
pigmentos e acrílica sobre tela

MACALÓS, GLAÉ EVA
Muitos caminhos, 1997
gravura em metal, água-forte e água-tinta

Doação da artistaDoação da artista
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MENNA BARRETO, LIA 
Rio de laneiro/RI, 1959 
Ratão, 1993
pelúcia, triciclo, cordas e espuma

NEMER, IOSÉ ALBERTO 
Ouro Preto/MG, 1945 
Sem título, 2000 
aquarela sobre papel

Doação do artistaDoação da artista
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PETRUCCi, CARLOS ALBERTO
Pelotas/RS, 1919
Retrato de Loise, 1948
óleo sobre cartão colado em eucatex

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Ateliê, 1947
óleo sobre cartão colado em madeira

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919
Auto-retrato aos 22 anos de idade, 1942 
óleo sobre tela

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919
Auto-retrato aos 24 anos de idade, 1944 
óleo sobre tela

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Retrato de José Lewgoy, 1947 
óleo sobre tela

Doação do artistaDoação do artistaDoação do artista Doação do artista Doação do artista
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PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Peiotas/RS, 1919 
Gado na planície, 1953 
carvão sobre papel

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Quarto de hotel de praia, 1952 
aquarela sobre papel

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Frutas no prato, 1951 
têmpera e óleo sobre madeira

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO
Pelotas/RS, 1919
Menina de casaco rosa, 1956
aquarela sobre papel ingres

Doação do artista Doação do artistaDoação do artista Doação do artista
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PIZA, ARTHUR LUIZ 
São Paulo/SR 1928 
Sem título, 2002 
gravura metal

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Torres - praia do meio, 1979 
têmpera encerada sobre eucatex

PETRUCCI, CARLOS ALBERTO 
Pelotas/RS, 1919 
Retrato de Mario Quintana, 1987 
têmpera encerada Tiragem feita especialmente para exposição no MARGS, em outubro de 2002 

Doação do artistaDoação do artistaDoação do artista
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PLENTZ, LEOPOLDO 
Porto Alegre/RS, 1952 
Papel cortado # 1, 1998
impressão em gelatina de prata sobre papel de fibra

PLENTZ, LEOPOLDO
Porto Alegre/RS, 1952
Objeto encontrado #4, 1998
impressão em gelatina de prata sobre papel de fibra

PLENTZ, LEOPOLDO
Porto Alegre/RS, 1952
Objeto encontrado #3, 1998
impressão em gelatina de prata sobre papel de fibra

PLENTZ, LEOPOLDO 
Porto Alegre/RS, 1952 
Papel cortado #4, 1998
impressão em gelatina de prata sobre papel de fibra

Prêmio-aquisição. Prêmio Gaúcho de Fotografia - edição 1998Prêmio-aquisição. Prêmio Gaúcho de Fotografia - edição 1998Prêmio-aquisição. Prêmio Gaúcho de Fotografia - edição 1998 Prêmio-aquisição. Prêmio Gaúcho de Fotografia - edição 1998
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ZAR, GRACIELA (Graciela Virgínia Zariquiegui)ROCHA, LUÍS ANTÔNIO
Buenos Aires/Argentina, 1946Passo Fundo/RS, 1954
Ajax y ia Luna, 2000Dispositivo, 1998
água-forte com colagem de cartão postal e peça de ferroescultura em chumbo, cobre e ferro

Doação da artistaDoação do artista
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Doação
Diversos

BATTI FILHO, |OAO BEZ
BRESSAN, FÉLIX 
Caxias do Sul/RS, 1964 
Sem título, 2001 
cobre fundido, madeira, ferro

Venâncio Aires/RS, 1940
Anel basalto negro, 1996
escultura em basalto

Doação de Ayrton Luiz Giovannini
e Beatriz Dreher Giovannini Doação de Vera Stédile Zattera
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CALDAS |R., WALTERCIO 
Rio de laneiro/RI, 1946 
O colecionador, 1974 
livro de artista

CALDAS IR., WALTERCIO 
Rio de laneiro/RI, 1946 
Crítica do Milagre, 1999 
livro de artista

Doação de Gilberto Chateaubriand Bandeira de MelloDoação de Gilberto Chateaubriand Bandeira de Mello
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CAMILO, OTACÍLIO
Porto Alegre/RS, 1959 - Porto Alegre/ RS, 1989
Sem título, sem data
xilogravura

CARÔLLO, EDY 
Porto Alegre/RS, 1921 -2000 
Eu,1955 
óleo sobre tela

Doação da família do artista Doação de lorge Karam/Galeria Sala de Arte de Porto Alegre
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FRANCESCO, IOSÉ DE
Rio Grande/RS, 3.3.1889 - Porto Alegre/RS, 1967 
Salomé com a cabeça de loão Batista, 1947 
óleo sobre eucatex

CAVALCANTI, WILSON FURTADO 
Pelotas/RS, 1950 
Sem título, sem data 
xilogravura

Doação de Liba luta KnijnikDoação de Márcia Stypulkowski
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FUHRO, HENRIQUE LÉO 
Rio Grande/RS, 1938 
Sem título, 1968 
linoleogravura

FRANCESCO, JOSÉ DE
Rio Grande/RS, 3.3.1889 - Porto Alegre/RS, 1967 
Ciranda, 1956 
óleo s/ tela

Transferência do Núcleo de Documentação e PesquisaDoação de Magali Corona
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GUIGNARD, ALBERTO DA VEIGA
Nova Friburgo/R), 25.2.1896 - Belo Horizonte/MG, 25.2.1962 
Balões, 1959 
óleo sobre madeira

IUNGBLUTH, NELSON 
Taquara/RS, 26.1 1.1921 
Solito, 1993 
gravura em metal

Doação CRT Doação de Márcia Stypulkowski
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LEONÍLSON BEZERRA DIAS, |OSÉ 
Fortaleza/CE, 1957 - São Paulo/SR 1993 
A viagem secreta, 1987 
acrílico sobre lona

LOCATELLI, ALDO
Villa cTAlmè, Bergamo/ltália, 1915 - Porto Alegre/RS, 3.9.1962
Madonna ed il Bambino (A Virgem e o Menino), 1961
óleo sobre reboco

Doação de Goldsztein S.A. e família Leonilson Doação Brasil Telecom e Instituto ArteViva
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MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Nu feminino, 
óleo sobre tela

MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Retrato de Ruth Malagoli, 1948 
óleo sobre tela

MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Retirantes: O grito 
óleo sobre tela

Doação AAMARGSDoação de Ruth de Mesquita Malagoli Doação AAMARGS
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MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Permanência do tempo, sem data 
óleo sobre tela

MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Os restos do tempo, sem data 
óleo sobre tela

MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
Sem título, 1979 
grafite sobre papel

MALAGOLI, ADO
Araraquara/SR 1906 - Porto Alegre/RS, 4.3.1994 
A capela, 1989 
óleo sobre tela

Doação de Ruth de Mesquita MalagoliTransferência do Núcleo de Documentação e Pesquisa Doação de Ruth de Mesquita Malagoli Doação de Ruth de Mesquita Malagoli
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PARREIRAS, ANTÔNIO 
Niterói/RI, 1860 - 1937 
Croquisd'0 Labor, 1930 
óleo sobre Cela

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Retrato de Carlos Alberto Petrucci, 1946 
bronze patinado

PRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998 
Macabeu, sem data 
escultura em bronze

Doação de Carlos Alberto Petrucci Doação Dora Maitz SclovskyDoação CRT
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STEINER, HANSPRADO, VASCO
Uruguaiana/RS, 19 ] 4 - Porto Alegre/RS, 1998
Sem título, 1993
litogravura

Áustria, 1910 - Itália. 1976
Porto Alegre - Riacho, 1919
gravura em metal

Doação de Liciê HunscheDoação de Márcia Stypulkowski
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TOZZI, CLÁUDIO 
São Paulo/SR 1944 
Emblema, 1999 
acrílico e óleo sobre tela

TOMASELLI CIRNE LIMA, MARIA 
Innsbruck/Áustria, 1941 
Esculturas, 1992 
gravura em metal

STOCKINGER, FRANCISCO 
Traun/Áustria, 7.8.1919 
Sem título, 1993 
litogravura

Doação de Roche Produtos Químicos 
e Farmacêuticos, através da Lei 8313/91 do MINCDoação de Márcia StypulkowskiDoação de Márcia Stypulkow
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EXPOSIÇÃO AQUISIÇÕES 1999-2002MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
ADO MALAGOLI - MARGS

Projeto: Fábio Luiz Borgatti CoutinhoDIRETOR
Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Divulgação: Núcleo de Comunicação do MARGS
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MARGS - AAMARGS
Presidente: lusto Werlang
Vice-presidente: Marco Antônio Kõnig de Oliveira
Secretária: Paula Ramos
Tesoureira: Clarice Charneski
Conselho Fiscal: Moacir Kruchin e Heloisa Crocco

Montagem: Núcleos de Acervo e Exposição do MARGS

Museografia: Nico Rocha e Ceres Storchi

Marcenaria: Zomer Móveis S.A.

Tintas: Killing S.A.CONSELHO CONSULTIVO
Ana Carvalho, Armindo Trevisan, Danúbio Gonçalves, 
lusto Werlang, Liana Timm, Nico Rocha, Roberto Pandolfo, 
Marilene Pieta e Renato Malcon.

Textos: Fábio Luiz Borgatti Coutinho e Núcleo de Comunicação/MARGS

Projeto gráfico: Alex Medeiros
NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Loriley Domingues 
Luiz Carlos Soares Ramos 
Maria Tereza Heringer 
Péricles Rangel 
Sélvia Corrêa
Solveigue Nascimento Ecos Gonzales 
Seloí de Lima Teixeira

Diagramação: Design SA - Gabriela Garcia e Luciana Oliveira

Impressão: Gráfica Trindade S.A.

Foto capa: Carlos Stein

Fotos de museografia: Solange Brum, Vitor Soares Filho 
e Walter Fagundes

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Ana Maria Brambilla 
Célia Donassolo 
Cida Golin

Fotos de obras:
Fábio Del Re - páginas 42 a 79 - 80 (2a imagem) - 81 a 87
96a 148 - 150 a 153 - 155 - 157 a 159 - 161 - 163 a 169
172 a 174 - 176 a 186 e 188 a 196
Extraídas do catálogo da Mostra do Redescobrimento/
Brasil Connects - páginas 88 a 95
Extraídas do Livro do MARGS/Banco Safra - páginas 80
(Ia imagem) - 154 - 162 - 175 e 187
Marcelo Feijó - página 160

NÚCLEO DE ACERVO
Amílcar de Oliveira Pinto 
Haik Yermia Khatchirian 
lanine Silva Gomes 
Mariana Fraga Antunes 
Ubiratã Braga

NÚCLEO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Fernanda de Tartler Matschinske 
Loreni Pereira de Paula 
Naida Maria Vieira Corrêa

Os funcionários do MARGS estudam francês 
na Aliança Francesa, inglês e espanhol no 
Yázigi.

NÚCLEO DE EXTENSÃO
Deborah Terezinha Alves Pereira 
Eliane Terezinha Castro Cougo 
Vera Beatriz Fedrizzi 
Vera Lúcia Machado da Rosa

Os momentos festivos do MARGS são 
brindados com vinhos Miolo.

©Todos os direitos são reservados aos autores dos 
textos e esta edição em seu conjunto ao MARGS - 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, 
não sendo permitida a reprodução parcial ou total 
da obra, sem prévia autorização por escrito por 
parte dos detentores dos respectivos direitos.

NÚCLEO DE EXPOSIÇÃO
Ana Bazzo
Leandro Machado dos Santos 
Nelson Rosa

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
Beatriz Fichtner Marodin 
Christina Torres de Almeida 
Gilberto Esber Elias 
Marina Bonini Mieli 
Suzana Beatriz Lima Branco 
Vera Regina Luz Grecco

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 
ADO MALAGOLI
Praça da Alfândega, s/n° 
Centro - Porto Alegre - RS 
CEP 90010-150 
TEL (0-51)3227.2311 
FAX 3221.2646

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
Carlos Alfredo Amaral

MONITORES
Adriana Ganzer, Andréa Cezimbra Ortiz, Cacilda Costa. 
Caroline Feijó, Dione Marques Campello Costa, Dirce 
Vargas Zalewsk, Edinara Ferreira de Souza, Elisabet Thoms 
Salvi, Elizabeth llhescas, Elsa Maria Vasconcellos, Iara 
Nunnenkamp, Iná llse de Lara, Isaíra Alves de Oliveira, 
Kelen Antunes Mokwa, Lenir Maria Perondi, Loreta Ramos, 
Maria Adalete Ruwer, Maria Helena Ouintana Pereira, Maria 
Regina Marques Teixeira, Mery Olmedo, Nara Lúcia 
Barbosa Vieira, Rafael Bertrand de Souza, Sonia Beatriz 
Bueno, Sonia Beatriz Lopes, Sidnei Menezes Martins,
Tania Valéria Meurer Tipa, Tarcila Martins Campos.

www.margs.org.br
museu.margs@terra.com.br

VISITAÇAO:
de terças a domingos, 
das 1 Oh às 19h
ENTRADA FRANCA

R G S
RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA
Ten. Paulo Soares Testa

MUSEU DE ARTE 
DO RIO GRANDE DO SUL 

ADO MALAGOLI
LIMPEZA
Higisul

http://www.margs.org.br
mailto:museu.margs@terra.com.br
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