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Prefácio

• O Museu de Arte do Rio Grande do Sul - São Paulo: Banco Safra, 2001 Desde que assumimos a Direção do MARGS, orientados 
pelos princípios da política da Secretaria de Estado da 
Cultura, comprometida na recuperação de temas impor
tantes da nossa herança cultural, buscamos consolidar o 
prestígio do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli no circuito artístico e institucional, tanto em 
âmbito regional como nacional, sem perder de vista a cir
cunstância histórica que exige, cada vez mais, diálogos e 
intercâmbios internacionais. Ao apostar na qualificação 
como uma das metas prioritárias, realizamos profundas 
mudanças no dia-a-dia da instituição, agilizando suas 
atividades, aprimorando seus funcionários, engajando-nos 
na atualização de critérios técnicos e nas parcerias com 
outras instituições de renome.

É com enorme satisfação que trazemos ao público este 
volume dentro da coleção Museus Brasileiros patrocinada 
pelo Banco Safra. Trata-se de uma série notável de livros 
dedicada às principais instituições museológicas do Brasil, 
das quais mencionamos o Museu Nacional de Belas Artes, 
o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea de São 
Paulo, os Museus de Arte Moderna do Rio e São Paulo, 
entre outras instituições de notória atuação. Esse levanta
mento contínuo, capaz de garantir visibilidade interna
cional aos museus brasileiros, é um exemplo bem-sucedi
do de ação cultural e de importância decisiva para o re
gistro do patrimônio nacional.

1. Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS)

2. Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS) - História

CDD-708.9816501-5374

índices para catálogo sistemático:
1. Museu de Arte do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, RS: 

História 708.98165

O MARGS, hoje, é o principal museu de arte do Estado, 
reunindo 2.880 peças que descrevem boa parte dos cami
nhos trilhados pela arte brasileira ao longo do século XX e, 
sobretudo, o percurso das artes visuais no Rio Grande do 
Sul desde os seus primórdios, no século XIX, até a contem- 
poraneidade. O Museu foi fundado, em 27 de julho de 
1954, pelo professor e pintor paulista Ado Malagoli, na 
época já radicado no sul e responsável por mudanças qua
litativas no programa de ensino do Instituto de Belas Artes. 
Quando foi criado, o MARGS não tinha sede. Foi proviso
riamente instalado no foyer do Thcatro São Pedro, passou 
por uma sala provisória situada na avenida Salgado Filho, 
até conquistar, em 1978, seu prédio definitivo na Praça da 
Alfândega, centro histórico de Porto Alegre. Desde o início, 
o professor Malagoli preocupou-se em buscar uma identi
dade para a casa, encontrando na história da arte no Rio 
Grande do Sul a sua principal âncora.

Algumas dessas iniciativas devem ser destacadas como a 
realização de grandes exposições, inéditas em Porto Ale-

de museus nacionais e

Obras Publicadas

MASP - Museu de Arte de São Paulo - 1982
MAS-SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo - 1983
MP-USP - Museu Paulista da Universidade de São Paulo - 1984
MNBA - Museu Nacional de Belas Artes - 1985
MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi - 1986
MAS-UFBA - Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia - 1987 
MVBCB - Museu de Valores do Banco Central do Brasil - 1988 
MHN - Museu Histórico Nacional - 1989
MAC-USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo - 1990 
MLS - Museu Lasar Segall - 1991 
MI - Museu Imperial - 1992 
MRE - Itamaraty - 1993
PINACOTECA - Pinacoteca do Estado de São Paulo - 1994 
INCONFIDÊNCIA - Museu da Inconfidência - 1995 
MCM - Museus Castro Maya - 1996 
MAB - Museu de Arte da Bahia - 1997 
MAM-SP - Museu de Arte Moderna de São Paulo - 1998 
MAM-RJ - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - 1999 
MVBCB - Museu de Valores do Banco Central do Brasil - 2000 
MUHNE - Museu do Homem do Nordeste - 2000

gre, com preciosos acervos 
estrangeiros. Através de um trabalho conjunto com o nos
so Conselho Consultivo, o Museu privilegia mostras ca
pazes de resgatar a história e produzir reflexão, oferecendo 
de uma forma didática, ao espectador, momentos deci
sivos do nosso percurso cultural. Dessa forma, o público 
gaúcho teve o privilégio de apreciar mostras reveladoras da 
trajetória de artistas importantes como Siron Franco, 
Francisco Stockinger, Leopoldo Cotuzzo, José Lutzenberger, 
Danúbio Gonçalves ou mesmo do argentino Antonio 
Berni. Abrimos nossas Pinacotecas para coleções tão pres
tigiosas como a do Museu das Missões de São Miguel, do 
Museu Nacional de Belas Artes, para a Coleção Gilberto 
Chateaubriand do Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro, Biblioteca Nacional ou para obras da Renascença 
italiana em Florença: Tesouros do Renascimento.Ao longo desses 47 anos, o Museu passou por várias fases, 

refletindo as opções de gerenciamento e de política cultural 
de cada administração: ampliou seu acervo, foi sede de 
importantes exposições, conquistou um corpo técnico 
estável e um prédio restaurado dentro dos exigentes padrões 
técnicos e de segurança internacional. Nessas décadas, foi, 
aos poucos, conquistando seu lugar definitivo no cotidiano 
da comunidade, um envolvimento profundo que, acredita
mos, há de garantir a continuidade das ações culturais.

Seguindo a política de descentralização e democratização, 
princípios fundamentais da atuação da Secretaria de 
Estado da Cultura, nossas ações estenderam-se também 
para outras cidades do interior do Rio Grande do Sul, 
além de capitais brasileiras e do exterior, realizando várias 
itinerâncias, tanto com obras do nosso próprio acervo 
quanto com outras coleções e artistas convidados.

Fachada do Museu de Arte do Rio Grande do SulSobrecapa:

IBERÊ BASSANI DE CAMARGO (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994) 
FIGURA EM TENSÃO, 1969 (detalhe)
Óleo sobre tela; 93,5 x 132 cm; Transferência do Palácio Piratini

Capa:
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O Museu de Arte do Rio Grande do SulPara o próximo ano, 2002, pretendemos oferecer ao nos
so público, além de importantes exposições temporárias e 
de valorização do acervo, um projeto editorial revelando 
documentos importantes guardados no Núcleo de Docu
mentação e Pesquisa do MARGS. Simultaneamente, ima
ginamos que os quase cinco mil metros quadrados do 
Museu, envolvendo diversas atividades de guarda, 
pesquisa, exposição e de espaços de convivência como o 
bistrô, o café e a loja, já estão insuficientes para nossas 
ambições. Está na hora de lançarmos a idéia de um anexo 
para o MARGS.

Incluíram-se nesse projeto pólos regionais como Caxias do 
Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Bagé e cidades 

Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Em todas 
essas localidades, as mostras exerceram grande impacto 
cultural e obtiveram um surpreendente retorno em termos 
de visitação e de espaço em mídia.

como

Na área de acervo, realizamos uma completa reestrutu
ração do banco de dados e do sistema de catalogação e re
gistro de nossas obras, através de um projeto financiado 
pela Fundação Vitae de São Paulo. Também iniciamos o 
desenvolvimento de projetos para novas aquisições, a fim 
de preencher várias lacunas existentes em nossa coleção de 

Rio Grande do Sul. Além disso, recebemos em 
doação, neste período, obras importantes de Parreiras, 
Leonilson, Waltércio Caldas, Burle Marx, Siron Franco, 
Guignard, Vasco Prado, Ado Malagoli, Mira Schendel, 
Francisco Stockinger, e vários outros nomes de igual projeção.

Lembramos que todas essas realizações e nossas futuras 
iniciativas não seriam possíveis sem um trabalho sério de 
conquista e consolidação de parcerias com a iniciativa pri
vada, envolvendo patrocinadores e empresas que hoje 
associam suas marcas ao trabalho sério do MARGS. Nesse 
percurso, o comprometimento de todos os envolvidos - 
Secretaria de Estado da Cultura, equipe de funcionários e 
Associação dos Amigos do Museu — foi decisivo para 
levarmos adiante nossos projetos e futuros sonhos.

arte no

A composição visual dos espaços e o projeto gráfico para
lelo às exposições também foram profundamente trans
formados. Hoje, cada nova exposição é planejada indivi
dualmente, recebendo um tratamento museográfico den- 

de padrões internacionais, e todo o material gráfico 
que a acompanha, como catálogo, banners, cartazes, fo
lhetos didáticos, sintoniza-se visualmente com a mostra 
em questão. Este novo padrão, hoje, é aplaudido pela 
maioria de nosso público, fato comprovado pelo enorme 
incremento em nossa visitação, que no início de nossa 
administração andava na marca dos 60 mil visitantes/ano 
e hoje chega a quase 190 mil. Citamos como exemplo iso
lado a mostra de livros raros e gravuras da Biblioteca 
Nacional, quando, no período de 20 dias, visitou o 
MARGS um público recorde de 55.315 pessoas.

A dedicação de um pequeno grupo de pessoas é capaz de 
sensibilizar uma comunidade inteira, aglutinando 

em torno a si um número cada vez maior de ativos cola
boradores, patrocinadores e apoiadores. Dentro dessa ex
periência positiva, sentimo-nos honrados com a inclusão 
do MARGS na coleção de Museus Brasileiros do Banco 
Safra, um projeto que serve de inspiração para todos os 
que fazem da arte um sentido de vida.

mover etro

Desenho do prédio do MARGS por Ervin Brandt, 1933

vida culturalNessa época, a cidade já dispunha de uma 
movimentada. Data de 1908 a fundação do Instituto

Histórico do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli

Livre de Belas Artes e, em 1938, surgiu a Associação Fran
cisco Lisboa, corporação de artistas que direcionava suas 
atividades para a atualização de idéias e realização de salões 
de arte. Exposições eram promovidas pelo Correio do 
Povo, Casa das Molduras, Cultural Americano, Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB) e, a partir da década de 50, 
Clube de Gravura.
A Divisão de Cultura do Estado, cuja direção coube ao 
prof. Ênio de Freitas e Castro, comportava a Diretoria de 
Artes da qual foi incumbido o prof. Ado Malagoli. Esse 
paulista de Araraquara tinha chegado a Porto Alegre 
1952, a convite de Ângelo Guido, para lecionar Pintura 

Instituto de Belas Artes (IBA). Trazia como bagagem o 
currículo de artista plástico, o curso de restauração de

Fundação
A existência oficial do MARGS foi consequência da insti
tuição da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado do Rio Grande do Sul em 29 de janeiro 
de 1954 - Lei 2.345.
O que era Porto Alegre nos anos 50? Uma cidade de porte 
médio cujas atividades se adensavam no chamado Centro. 
Era ali que o porto-alegrense encontrava, além dos 
serviços públicos e do comércio, a maioria das opções de 
lazer. No Centro, localizavam-se as melhores salas de cine
ma, cafés, confeitarias, além de espaços culturais, como a 
Biblioteca Pública, o Museu Júlio de Castilhos, o 
Auditório Araújo Vianna e o Theatro São Pedro.

Na área de divulgação, ampliamos a tiragem de nosso jor
nal mensal para dez mil exemplares, em distribuição gra
tuita e abrangência nacional, e melhoramos consideravel
mente sua qualidade gráfica e editorial, contando com a 
colaboração de escritores, críticos de arte, pensadores e 
artistas. Lançamos ainda o site interativo do Museu, com 
um design arrojado e atraente, lançando o nome do 
MARGS na rede internacional de informação.

i
Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS
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PORTO ALEGRE — 1955

Abertura da se/lc provisória do MARGS no foyer do Tbeatro São Pedro em 1958, com a pre
sença de seu fundador e primeiro diretor Ado Malagoli e do governador lido Meneghetti

Tbeatro São Pedro - Inauguração da exposição das obras de Pedro Weingãrtner - Corte 
da faixa inaugural pelo governador Hão Meneghetti - 1958

do Marilene Pieta, justifica chamar as gerações de artistas 
oriundos do IBA, nos anos 50 e 60, de Núcleo Malagoli.
É natural que, diante das suas credenciais e da sua atuação 
no IBA, o Secretário de Educação e Cultura o indique 

de Diretor de Arte da Divisão de

MUSEU DE ARTEobras de arte realizado com Edson Motta, o maior restau
rador brasileiro da época, e o diploma de museólogo, obti
do nos Estados Unidos.
No Instituto de Belas Artes, Malagoli junta-se a Benito 
Castaneda, João Fahrion, Maristany de Trias e Fernando 
Corona, seleto grupo que se tornou responsável pela for
mação da nova geração de artistas gaúchos.
Malagoli traz renovação ao IBA, num momento em que a 
arte local está em transição para a modernidade. Com 
experiência nas práticas do ensino americano, nas quais 
alunos e professores convivem mais informalmente, incen
tiva a livre expressão e abre as portas para um modo mais 
descontraído de ensinar. A influência de Malagoli, segun-

ALICE
SOARESpara assumir o cargo 

Cultura do Estado apenas dois anos depois da sua chega
da. É também natural que, ao ser criado o MARGS, em
27 de julho de 1954, pelo Decreto 5.065 do governo lido 
Meneghetti, Malagoli seja nomeado diretor desse museu 

período 1954/59.
Conforme o posterior depoimento do Dr. Mariano Beck, 
secretário de Educação à época, O professor Malagoli foi 
um grande colaborador, foi o pai do Museu... graças a ele, à 
sua competência e dedicação e, especialmente, a sua pro
bidade, o Museu começou a funcionar.
Com a valiosa colaboração de Alice Soares e Christina Bal- 
bão, o diretor organiza o Museu. Recebendo carta branca 
do Governo do Estado, entrega-se à tarefa com entusias
mo. Para isso, reúne obras que se encontravam em insti
tuições governamentais, faz aquisições em São Paulo e Rio 
e institui salões com Prêmio Aquisição.

no

Catálogos das primeiras exposições do MARGS, entre 1955 e 1959

ciclo de palestras que visava despertar, no público porto- 
alegrense, o interesse pelas artes plásticas. A Revista do 
Globo, então o mais prestigioso periódico do sul do País, 

edição de junho-julho/57, noticiou enfaticamente 
a inauguração do MARGS, colocando-o como terceiro 
museu de arte do País, e conclamou o apoio das autori
dades para a ampliação do seu patrimônio.
No Boletim nQ 19 do MARGS, Malagoli declara que não 
achava o Theatro São Pedro um lugar tecnicamente ade
quado, mas ressalta que era muito acessível ao público e 

circunstância para captá-lo. Fez palestras e 
trouxe artistas de renome que realmente representassem as 
modernas tendências da arte brasileira. Conta ainda que, 
por ocasião da grande mostra de Portinari, em 1958, veio 
gente do interior especialmente para vê-la. Sobre as 
aquisições, menciona que, através de prêmios cm Salões,

tro. A primeira exposição, intitulada Arte Brasileira Con
temporânea, foi realizada na Casa das Molduras, exibindo 
33 artistas selecionados, representantes de tendências vari
adas (Portinari, Di Cavalcanti, Schaeffer, Iberê Camargo, 
Guido Viaro, Edson Motta, Trindade Leal, Bustamante 
Sá, Ângelo Guido, entre outros). Através dela, o público

havia de melhor na arte

Tbeatro São Pedro - Inauguração da galeria

em sua

travou contato com o que 
nacional.
Em julho de 1957, foi oficialmente inaugurada a sede 
provisória no foyer do I heatro São Pedro. Ali, Malagoli 
planejou e montou uma galeria baseando-se em princípios 
museológicos atualizados. Para comemorar o evento, hou
ve uma retrospectiva de Pedro Weingãrtner, e foram ex
postas também as primeiras pinturas adquiridas para o 
Museu. Na mesma ocasião, o professor Ângelo Guido, 
falando sobre a obra do artista homenageado, iniciou um

Primeiros anos
A criação do MARGS, com o objetivo de preservar e 
divulgar o patrimônio artístico e cultural do Estado e 
inseri-lo nas tendências da época, aconteceu pouco depois 
da criação de vários importantes museus brasileiros como 
o MASP e o MAM de São Paulo.
O MARGS que hoje conhecemos nem sempre esteve no 
belo prédio da Praça da Alfândega. No início, por não ter 
sede própria, ocupou instalações em outros locais do Cen-

usou essa
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Detalhes do interiorFiguras alegóricas da fachadaDetalhe de uma das cúpulas do prédioEntrada principal do Museu

dega. A transferência para essa sede definitiva, no entanto, 
só se deu em 1978, no governo de Synval Guazzelli. Diri
gia o MARGS, desde 1975, Luiz Inácio Medeiros, que 
acompanhou a mudança.
Em 27 de setembro de 1978, houve um leilão de obras 

objetivo de angariar fundos para a melhoria da 
nova sede. Constituiu-se a Comissão de Amigos que con
tava com nomes como Guilhermino César, Alice Bruegge- 

Rose Lutzenberger, Vagner Dotto, entre outros.

quetti, Dariano, Romanita, Teimo Lanes, Mara Alvares, 
Vera Chaves Barcellos), que propunha mais abertura para 
a arte; a exposição dos artistas do Clube de Grabado de 
Montevideo e, em 1978, dos gravadores gaúchos em Mon
tevidéu. Em parceria com a Fundação Cultural de Curiti
ba e FUNARTE, aconteceu a exposição de Cuido Viaro. 
Foram realizadas: mostras de artistas gaúchos no interior 
do Estado; uma exposição de Arte Africana; o Io Salão de 
Desenho do Rio Grande do Sul, no qual Magliani recebe o 
primeiro prêmio e, numa iniciativa pioneira no Sul, foi 
apresentada a Mostra dos Trabalhos de Internos do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro.
Durante a permanência da sede na Salgado Filho, foram 
promovidas discussões sobre a arte gaúcha e sobre 
do da arte. O Boletim n°3 contém interessantes opiniões de 
críticos de arte, colecionadores e marchands sobre o assun
to. Datam também dessa época, o início das visitas guiadas 

apresentações de sessões de cinema sobre arte.
O acervo do Museu, nesses anos todos, foi crescendo 
através de doações de artistas e de particulares. Foram 
transferidas para o MARCS algumas obras de órgãos 
públicos, como a Biblioteca Pública e o Arquivo Históri
co, e algumas aquisições foram feitas.
A exposição Os Pintores Franceses da Luz, de 1975, em parce
ria com a Aliança Francesa, marcou simbolicamente a entra
da do MARGS no prédio que viria a ser a sua sede definitiva.

parceria com o Museu de Arte Contemporânea da Uni
versidade de São Paulo que, também mostrou, aqui, parte 
do seu acervo; exposições dos internacionais Wladislaw, 
Solari, Andrew Stasik, Heins Trõkes e Uragami; a itine
rante Pintura Contemporânea do México e outras tantas. 
Do foyer, em 1973, o Museu mudou-se para o prédio da 
Av. Senador Salgado Filho, 235, 1° e 5° andares, onde 
começam a ser editados seus boletins e onde ocorrem ou-

conseguiu comprar Scliar e Bianchetti. Segundo ele, a par
ticipação do governo do Estado foi fundamental. 
Malagoli, que era partidário de um programa de aquisição 
de obras muito criterioso, aceitou uma única doação, vin
da de Fahrion: duas obras de Káthe Kollwitz.
Entre os eventos importantes dessa fase, destaca-se a 
Exposição de Colecionadores, com participação de cole
cionadores gaúchos, na 
Guignard, Mabe, Pancetti, Fukushima, Maria Bonomi, 
Inimá de Paula e outros igualmente importantes. Indivi
duais de vários gaúchos foram realizadas. Aconteceram a 
Ia Exposição Jovem Gravura Nacional, Jovem Arte Contem
porânea e a Ia Exposição do Jovem Desenho Nacional, em

com o

qual o público pôde apreciar
mann,
Entre 26 e 27 de setembro, a Comissão recebeu 180 peças,

tros importantes eventos.
Foram realizadas atividades voltadas à comunidade, como o 

de História da Arte Moderna, ministrado por Scarin- 
ci, em parceria com o Instituto de Artes e Aliança Francesa; 
o lg Salão de Arte do Magistério; visitas de artistas plásticos 
às escolas; projeto piloto de encontros entre artistas e 
operários. Malagoli restaurou inúmeras obras do acervo, e o 
Museu patrocinou o I Concurso de Monografias sobre 
artistas plásticos do Rio Grande do Sul, com premiação, 
quando saiu vencedora Uma Rejlexão sobre a Obra de Fran
cisco A. Stockinger; Indivíduo e Contexto, de autoria de Blan- 
ca Brites, Maria Amélia Bulhões e Mônica Zielinski. 
Importantes exposições foram promovidas: a Exposição 
Histórico-Comemorativa, em 1975, com as obras que fi-

leiloadas com sucesso.
A inauguração da nova sede aconteceu em 26 de outubro 
de 1978, com a Exposição do Acervo, a Mostra do Desenho 
Gaúcho e o III Salão de Cerâmica. Parte do acervo sobre

curso

o merca-

Inauguração da sede definitiva do MARGS na Praça da Alfimdega, com a presença do 
governador Sinval Guazzelli

Detalhe da porta principal da Pinacoteca

e as

Ia exposição do Museu, o lançamento do
lançamento do

guraram na
Catálogo Geral de Obras do Acervo e o 
álbum Cenas Gaúchas, com desenhos originais de José
Lutzenberger. A exposição de têmperas e aquarelas de 
Volpi, em parceria com o LAB, ensejou a visita do artista a 
Porto Alegre em 1976. Outros eventos de destaque foram: 
a exposição de Arthur Piza; a retrospectiva de Iberê 
Camargo em 1977; a exposição-manifesto dos artistas que 

formar o grupo Nervo Óptico - NO (Asp, Pas-

O Museu em sua casa
Pelo Decreto 73.789, de 11 março de 1974, o Museu 
recebeu autorização para instalar-se no prédio da Delega
cia Estadual do Ministério da Fazenda, na Praça da Alfân- 11

viríam a
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I
Gravura contemporânea Brasil-França, 1988Vista geral das Pinacotecas na abertura de Arte Atual de Berlim, 1988Iberê Camargo: Trajetória e encontros, 1985MARGS nos anos 80, espaço de discussão: II Encontro Nacional de Artistas Plásticos 

Profissionais, 1983

palestras. Realizou audiovisuais sobre artistas plásticos e o 
I Seminário de Museologia; expôs esculturas na praça e 
ofereceu espaço para teatro experimental. Seleções do 

foram expostas no IAB, na Assembléia Legislativa 
e no interior do Estado.

No primeiro andar, funcionam a Direção, os núcleos 
Administrativo, de Extensão, de Acervo, de Exposições, 
de Arquitetura e a Associação dos Amigos do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (AAMARGS). Nesse andar, 
localizam-se também a Sala de Montagens de Exposições 
e dependências de serviço. O Acervo Artístico do Museu 
é armazenado em sala dotada de dispositivos de segurança, 
climatizada e equipada com suportes especiais para guar
da e preservação das obras de arte. Com entrada pela 
Praça, situa-se o Bistrô do MARGS.
No segundo andar, localizam-se as Pinacotecas, utilizadas 
para exposições temporárias, as Salas Negras 
Berta-Locatelli, ocupada pelas exposições realizadas com o 

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do qual o 
MARGS é guardião. Nesse andar, também estão o Café do 
MARGS e a Loja do MARGS.
No terceiro andar, encontram-se o auditório, a sala de 
vídeo, o Núcleo de Documentação e Pesquisa, que inclui 
a Biblioteca, e as Galerias Ângelo Guido, Pedro Weingárt- 
ner, Oscar Boeira, João Fahrion e Iberê Camargo que 
abrigam a exposição permanente do Acervo.
Os torreões destinam-se a cursos de arte e oficinas. Um 
deles é ocupado inteiramente pelas atividades de conser
vação e restauro de obras de arte.

Europa em conseqüência da I Guerra Mundial. No ano de 
1922, foram finalizadas as coberturas dos torreões, com 
revestimento em cobre, e efetuado o calçamento do pas
seio em torno do prédio.
Segundo Corona, As quatro fachadas são harmoniosas em 
seu estilo neoclássico que precedeu o barroco. Poder-se-ia 
denominá-lo neo-renascentista alemão. Já o professor e 
pesquisador Günter Weimer considera que, no prédio do 
MARGS, embora a linguagem exterior acompanhe a 
tendência cada vez mais dinâmica da composição 
arquitetônica de um ecletismo á procura de sua independên
cia das formas históricas, o espaço interno demonstra a pro
funda influência do protomodernismo europeu.
Em 1933, porém, o estado precário de conservação exigiu 
a execução de várias obras, entre elas a impermeabilização 
do terraço e novas instalações hidráulicas. Nesse ano foi 
instalado elevador no prédio. Em 1941, ocorreu nova 
impermeabilização do terraço e a recuperação das cober
turas de cobre.
Para adaptar-se às necessidades do Museu, o edifício 
sofreu reformas. Foram restaurados os vitrais, instalados 
aparelhos para medir a umidade ambiental, colocados fil
tros de luz nas janelas e instaladas lâmpadas especiais. 
Várias empresas foram parceiras nessa melhoria.
O prédio, que já era tombado pela União através do 
1PHAN, desde janeiro de 1981, foi tombado, em 1983, 
passando a integrar o Patrimônio Cultural do Estado.

papel foi apresentada em salas com revestimento preto 
que, a partir daí, ficaram conhecidas como Salas Negras. 
O governador presidiu a instalação da fotografia de Ado 
Malagoli na sala da direção. Poucos dias depois, foi lança
do o II Catálogo Geral de Obras que relacionava mais de 
600 peças.
O prédio do MARGS, originalmente construído para 
abrigar a Delegacia Fiscal do Estado, foi idealizado para 
compor um conjunto arquitetônico com o dos Correios e 
Telégrafos, hoje sede do Memorial do Rio Grande do Sul, 
ladeando a Avenida Sepúlveda com suas imponentes 
palmeiras imperiais.
A construção data de 1913, quando o então ministro da 
Fazenda da União, Rivadávia da Cunha Corrêa, determi- 

instalação da Delegacia da Receita Federal. Para 
executar o projeto e construir o prédio de cerca de cinco 
mil metros quadrados, foi contratada a firma do enge
nheiro Rodolfo Arhons, profissional responsável por 
inúmeras mudanças urbanas ocorridas em Porto Alegre 
no início do século XX. O arquiteto principal foi 
Theo Wiedersphan, tendo como assistente Alexandre 
Gundlach, sendo os ornamentos realizados pela oficina 
de escultura de João Vicente Friederichs, destacando-se 
como ornamentistas Victorio Livi e Franz Radermacher. 
As figuras ficaram a cargo do escultor Alfred Adloff, 
que igualmente esculpiu, em baixo relevo, o medalhão 
em bronze do Ministro Rivadávia Corrêa, localizado 
no vestíbulo.
Em 1” de novembro de 1916, ocorreu a instalação da De
legacia Fiscal, apesar de o prédio não estar concluído, de
vido à falta de materiais que não haviam chegado da

acervo

sede, Rubens Gerchman, Iberê 
Embaixada Brasileira em

O Museu expôs, na sua 
Camargo, Geza Heller e, na 
Washington, organizou uma mostra de pintura rio- 
grandense. Recebeu, com o patrocínio da agência de 
Comunicação Internacional dos Estados Unidos, a
exposição Gravadores Norte-Americanos que havia parti
cipado da 15a Bienal de São Paulo. Nessa época, o Palácio 
Piratini transferiu importantes obras para o MARGS.
Na década de 80, a TV Cultura levou ao ar o programa 
Espaço do MARGS. O Museu promoveu exposições de 
repercussão nacional tais como 
Hoje que, de Brasília, percorreu o interior do Estado. Os 
boletins do MARGS transformaram-se em verdadeiras 
revistas de arte, tendo longos artigos e entrevistas. Também 
nos anos 80, os projetos Extramuros e Museu Vai à Escola 
levaram a Arte aos mais variados ambientes. Em 1985, 30

e a Galeria

acervo

nou a Aspectos da Arte Gaúcha

anos depois da sua primeira exposição, o MARGS con
seguiu reeditá-la com quase todas as obras. Em parceria 
com o Instituto Goethe, expôs Artes Gráficas do Expressio- 
nismo Alemão; promoveu a exposição Malagoli 80, em ho
menagem ao fundador do MARGS, e, em 
do Desenho Brasileiro, que gerou polêmica sobre a validade 
dos salões. Sobre eles, os boletins do MARGS publicaram 
opiniões de críticos e artistas de renome.
A década de 80 foi prolifera em cursos, seminários e 
palestras e, bem estabelecido em sua nova casa, o MARGS

1986, CaminhosO Museu marcando presença: fim dos anos 70 e 80 
Na nova sede, o MARGS manteve cursos de História da 
Arte e implementou o importante projeto O Museu Vai à 
Indústria, através do qual os artistas emprestaram obras 
sobre papel para serem levadas às fábricas; mostraram o 
material usado na confecção das obras e proferiram

Organização
A sede do MARGS compõe-se de três pavimentos e um 
terraço com quatro torreões.
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Florença, Tesouros do Renascimento, janeiro de 2000de Xico Stockinger, agosto de 1999Abertura da exposição dos 80 anosIndividual Siron Franco, maio 1999Fachada principal

vador. Em 1999, o MARGS recebeu, como doação das 
Lojas Renner, uma das obras expostas: Modelo em Repouso, 
escultura destacada na produção do artista.

Em 1995, o Acervo foi acrescido de 49 obras em papel por 
doação do Banco Central. Entre elas, excelentes exem
plares de Grassmann, Volpi, Cícero Dias, Aldemir Mar
tins, entre outros.
Na década de 90, o Museu iniciou um programa de 
preparação dos voluntários da AAMARGS que realizam as 
visitas guiadas para escolares. Esse trabalho é permanente 
e o Museu tem um quadro de voluntários atuante e 
qualificado.

Anos 90
As atividades da década de 90, além de importantes 
exposições, foram marcadas pelo Projeto Aquisição, através 
do qual o Acervo foi enriquecido com obras de artistas 

Regina Ohlweiler, Nicolaiewsky, Magliani, Karin 
Lambrecht, Britto Velho, Mário Rõhnelt e outros destaca
dos artistas gaúchos.
O Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVI), então sem 
sede própria, realizou no MARGS o projeto João Fahrion, 
que abria espaço para novos artistas.
Houve a importante mostra retrospectiva dos 14 Salões da 
Associação Francisco Lisboa. Foi realizada a Arte Sul, em 
1993. O Prêmio Internacional Parceria de Museus, 93-95, da 
Associação Americana de Museus, proporcionou o inter
câmbio entre o MARGS e o Madison Childrens Museum, 
programa desenvolvido em várias etapas sobre Arte - Edu
cação, intitulado Gralha Azul; Meio ambiente e Arte. 
Nessa década, o Museu promoveu relevantes exposições 
internacionais em parceria com o Instituto Goethe, Con
sulado do Japão, Consulado dos Estados Unidos, Institu
to Marc Chagall e British Council. Da parceria com o 
Instituto Goethe, resultaram as mostras das obras de Max 
Ernst e Joseph Beuys. Em 1994, emprestou obras de João 
Fahrion e Lasar Segall para a Bienal Brasil Século XX que 
itinerou por todo o País.
Por ocasião dos festejos dos 40 anos da fundação do 
MARGS, com obras do acervo permanente, houve uma 
mostra panorâmica da arte brasileira e da gaúcha que 
abrangeu o período que vai do final do século XIX até os 
anos 60.

Conselho Consultivo e estruturou seus vários 
núcleos que, com ligeiras modificações, perduram até 
hoje. Passou a oferecer, além das exposições, cursos de 
arte, visitas guiadas e sessões de vídeo.

criou o

As grandes exposições
A partir de 1999, iniciou-se um ciclo de grandes 
exposições que obedeceram a cuidadoso planejamento. 
Cada uma delas foi apresentada com projeto arquitetôni
co exclusivo, dentro de princípios museográficos. A divul
gação deu-se através de banners na fachada do Museu e 
material gráfico variado como folders, cartazes e catálogos 
destinados também a documentar para o futuro essas rea
lizações.
Artistas de renome, como Pietrina Checacci, que doou 

pintura, Frans Krajcberg, Irineu Garcia, Paulo Peres, 
Marcos Magaldi, Horst Janssen, entre outros, aqui 
expuseram. O Jornal do MARGS, de quatro páginas, em 
preto e branco, passou para oito, em cores, trazendo 
ensaios, críticas e artigos de pessoas destacadas no mundo 
das artes e cultura.

como

O acervo documental e a biblioteca
O MARGS oferece ao público consulta à Biblioteca, que 
é especializada em artes plásticas. A Biblioteca faz parte do 
Núcleo de Documentação e Pesquisa, o qual compreende 
também o Acervo Documental, que registra a história das 

plásticas do Rio Grande do Sul e a história do 
MARGS. Existem mais de dois mil dossiês de artistas plás
ticos, através dos quais mantêm-se os currículos docu
mentados e atualizados. Há ainda uma hemeroteca que 
contempla 50 assuntos ligados às artes e à cultura.
Iberê Camargo, Aldo Obino e Alice Brueggemann 
doaram ao Museu documentos pessoais e originais que 
constituem os Acervos Especiais, armazenados no Núcleo 
de Documentação e Pesquisa.

Restauração
No final de 1996 e ao longo de 1997, com o patrocínio 
do Governo do Estado e do Ministério da Cultura, o pré
dio foi fechado para obras executadas à luz das novas tec
nologias para preservação de prédios tombados.
Nesse período, abrigou, excepcionalmente, parte da 
Ia Bienal de Artes Visuais do Mercosul e, por decreto do 
Governo do Estado, datado de 25 de julho do mesmo 

chamar-se Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli, em homenagem a seu fundador e 
primeiro diretor.
Em março de 1998, o Museu estava plenamente recupe
rado e com sistema de climatização em todas as suas 
dependências, permitindo a perfeita conservação das 
obras armazenadas e expostas, apto a receber coleções 
internacionais.
No fim de 1998, o MARGS homenageou, com retrospec
tiva, Vasco Prado. Foi a última exposição, em vida, de Vas
co e apresentou o grande artista sob todas as suas formas 
de expressão, através de um

artes

uma

ano, passou a

dado à individual de Siron Fran-Especial relevo deve ser 
co que, além de doar uma obra, participou de atividade de 
arte-educação, envolvendo alunos das escolas públicas de 
Porto Alegre. Com Siron, foi inaugurada a série de catá- 
logos-livro que, desde então, tem acompanhado as

AAMARGS
Em 1982, a Associação de Amigos do MARGS, entidade 
sem fins lucrativos, inicia sua importante existência. Teve 
como primeira presidente a Madalena Lutzenberger, filha 
do artista plástico José Lutzenberger. A AAMARGS, com 
o objetivo de apoiar o Museu em suas iniciativas, consti
tui-se num elo fundamental entre a comunidade c a Insti
tuição. Com quase 500 sócios, desenvolve suas atividades 
através do trabalho voluntário e está sempre aberta a rece
ber novos amigos.

grandes exposições realizadas.
A retrospectiva de Francisco Stockinger, além do material 
gráfico usual, foi complementada por um livrete voltado 

professores que participaram de um projeto de arte- 
educação. Entre outras obras, foi exposta a série Os Gabirus,
aos

15projeto museográfico ino-
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Coleção Biblioteca Nacional, novembro de 2000De Frans Post a Eliseu Visconti (Acervo MNBA), julho de 2000Retrospectiva Danúbio Gonçalves, abril e maio de 2000Barroco Missioneiro, março de 2000

do Museu das Missões, já apresentadas no MARGS no iní
cio do ano.

curadoria de Pedro M. C. Xexéo, vindas do Museu 
Nacional de Belas Artes, que ilustram momentos impor
tantes da pintura brasileira do período colonial ao início 
do século XX.
- O Modernismo na Pintura Brasileira, parte da coleção de 
Gilberto Chateaubriand, que se encontra sob a guarda do 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, através da 
qual foram vistos alguns dos melhores exemplares de Tar- 
sila do Amaral, Portinari, Anita Malfatti, Volpi, Guignard, 
Segall, Pancetti, Oiticica, Djanira, Scliar, Iberê e outros 
categorizados representantes da arte nacional. Na abertu
ra da exposição, Gilberto Chateaubriand doou duas obras 
de Waltércio Caldas ao MARGS.
- Biblioteca Nacional foi realizada simultaneamente com a 
Feira do Livro e nela o público teve oportunidade de ver 
de perto a Bíblia de Mogúncia, de 1462, livros raros, 
livros de artista, livros de colecionador e álbuns com ilus
trações de Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, Goya, 
Gauguin, Miró, entre os estrangeiros, e alguns 
respeitáveis nomes nacionais. Vieram também desenhos 
italianos dos séculos XVII e XVIII, estudos de Visconti 
para os painéis da Biblioteca Nacional, gravuras de Dü- 
rer, Piranesi, Goeldi, Carlos Oswald, Guignard e aquare
las de Pancetti. O projeto museográfico foi totalmente 
adaptado às características da mostra. Foram construídos 
painéis e vitrines. O número de visitantes chegou a mais 
de 55.000 em 20 dias.
O MARGS, continuando seu programa de promoção da 

além das fronteiras gaúchas, realizou, em parceria 
Instituto Arte Viva, no Museu Isaac Fernández 

Blanco, Buenos Aires, a exposição de peças selecionadas

cotecas, Missões e, através de projeto museográfico e ilu
minação especial, foram mostradas, em toda sua 
imponência, as esculturas e objetos vindos das Missões 
Jesuíticas, patrimônio da Humanidade, emocionando de 
maneira particular os visitantes que ultrapassaram em 
número os da 2a Bienal do Mercosul.
Em seguida, foi realizada uma retrospectiva de Danúbio 
Gonçalves que, por intermédio do MARGS, foi levada ao 
Rio de Janeiro, Brasília e, no interior do Estado, às cidades 
de Caxias do Sul, Pelotas e Bagé.
O MARGS promoveu uma abrangente mostra de seus 
desenhos nas Pinacotecas. A mostra evidenciou ao públi
co a qualidade do seu acervo sobre papel. Nesse ano, tam
bém houve as exposições: Cláudia Sperb; Litografias 
Portenhas e Gaúchas; Katsuko Nakano; Graciela Zar, que 
doou obra para o acervo. O Museu levou obras de Carlos 
Scliar a Santa Maria. Emprestou a pintura Frevo, de 
Heitor dos Prazeres, para a Mostra do Redescobrimento, cm 
São Paulo. Recebeu duas esculturas de Gustavo Nackle, 
doadas por Jorge Gerdau Johannpeter e Justo Werlang;

pintura de Danúbio Gonçalves, doada pelo artista; 
Madona e o Bambino de Locatelli, doação do Brasil Tele- 

Instituto Arte Viva e uma pintura de Cláudio Tozzi, 
doada, através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Roche 
Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Ainda nesse ano de grandes realizações, o Museu, em 
parceria com a Fundação Vitae, implementou o Projeto 
Banco de Imagens, através do qual estão sendo fotografadas 
e catalogadas, para um banco de dados, as obras do acer
vo. E trouxe as seguintes exposições:
- De Frans Post a Eliseu Visconti, coletânea de 48 obras,

comda qual o Museu recebeu oito esculturas, doadas por Jorge 
Gerdau Johannpeter e Justo Werlang.
Nesse ano, o Acervo foi enriquecido pelas valiosas doações 
do Banco Matone, Goldsztcin S.A. e CRT através da 
AAMARGS: o croqui para Labor, de Antônio Parreiras; 
Viagem Secreta, de Leonilson; Composição com Letras e 
Números, de Mira Schendel e Balões, de Guignard. A 
AAMARGS doou dois óleos de Malagoli.
Como meta especial da Direção, o Museu promoveu 
seminários e palestras, iniciou os serviços de monitoria 
permanente e realizou a Mostra Itinerante do Acervo que, 
entre outubro e dezembro, enquanto suas dependências 

cedidas para a 2a Bienal do Mercosul, levou 16 peças 
das mais significativas ao interior do Estado. Com grande 
repercussão, as obras de Portinari, Malagoli, Di Cavalcan
ti, entre outros, visitaram Caxias do Sul, Pelotas, Santa 
Maria e Passo Fundo.
O ano 2000 confirmou as potencialidades do MARGS. 
Pela primeira vez, o grande público gaúcho teve a 
oportunidade de apreciar originais datados da 
Renascença com Florença: Tesouros do Renascimento, que 

obras de Botticelli, Pontormo, Donatello e outros 
gênios florentinos.
Em março de 2000, foi lançado o Livro do MARGS, em 

histórico do Museu-, ensaio sobre o acervo e

Com o apoio do Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
Instituto Arte Viva, encerrou o anoe em parceria com o 

expondo 130 gravuras de Antonio Berni, um dos maiores
nomes da arte argentina.

Novas aquisições
O novo milênio encontrou o MARGS com projetos inédi
tos e parcerias consolidadas. O museu recebeu obras de 
Burle Marx e de Alex Fleming como doação.
Em parceria com a AAMARGS e com a participação do

eram

Modernismo na Coleção Gilberto Chateaubriand (MAM-RJ), agosto a outubro de 2000

uma

trouxe
com e

cores, com o
catálogo de parte significativa das obras. Na mesma 
ocasião, foi aberta a Mostra Permanente do Acervo, com as
obras ilustradas no catálogo, nas galerias Iberê Camargo e 
João Fahrion. Nas galerias Pedro Weingártner, Ângelo 
Guido e Oscar Boeira, a Mostra apresentou exemplares 
dos anos 60-70 e 80-90. Abriu, na mesma data, nas Pina-

arte
com o
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Coleção Liba Knijnik nas Pinacotecas do MARGS, abril a junho de 2001Antônio Berni, dezembro de 2000

gos da Gravura, os Museus Castro Maya enviaram ao 
MARGS 26 gravuras dos artistas Tomie Ohtake, Lygia 
Pape, Eduardo Sued, Carlos Vergara, entre outros, e um 
objeto de José Resende .
Jovens expoentes da arte gaúcha, já conhecidos nacional 

e internacionalmente, se fizeram presentes no acervo do 
MARGS, doando obras. São eles: Ubiratã Braga, Bez 
Batti, Lia Menna Barreto, Félix Bressan, Nico Rocha e 
Mauro Fuke.
Outros projetos estão em andamento, e assim o MARGS 
continua sua participação na educação não formal, tor
nando a Arte acessível a todos, qualificando o lazer do 
cidadão e aperfeiçoando seu papel como centro de con
vergência e difusão do fazer artístico sulista e brasileiro.

Conselho Consultivo, que definiu os nomes que são fun
damentais para que o Acervo tenha representantes da arte 
do Rio Grande do Sul em todos os seus segmentos, foi 
apresentado e aprovado, pela Lei de Incentivo à Cultura 
do Estado, o Projeto Aquisição, que prevê a compra de 
obras de arte. Perspectiva do MARGS. Ao lado, o prédio do Memorial do Rio Grande do Sul

As exposições temporárias de 2001 foram iniciadas com a 
coleção Liba e Ruben Knijnik, um dos mais importantes 

privados do Brasil. Liba Knijnik, participando doacervos
Projeto Aquisição, doou ao MARGS uma obra de José de 

dos artistas que estão listados

sentou uma retrospectiva de Pedro Weingártner e as 
primeiras pinturas adquiridas para o acervo incipiente. 
Basicamente, a formação da coleção, em quase meio sécu
lo de existência, constituiu-se a partir de transferências, 
doações e eventuais projetos de aquisição.2 Ado Malagoli, 
que dirigiu o MARGS até 1959, realizou várias viagens a 
São Paulo para comprar obras em oferta no mercado. A 
compra da tela O Menino do Papagaio, do já consagrado 
Portinari, causou polêmica na conservadora Porto Alegre. 
No entanto, a exposição de junho de 1958, com 34 pin- 

do artista modernista, foi suficiente para atrair um 
público expressivo, inclusive do interior do Estado.3 
Muitas obras, distribuídas em repartições estaduais, foram 
transferidas para a coleção e hoje estão totalmente associ
adas à identidade do Museu. Da Biblioteca Pública vie-

Um museu com território

Francesco, um O acervo do MARGS constitui-se, hoje, na principal 
referência para reconstituir o percurso das artes visuais no 
Rio Grande do Sul, desde os seus primórdios até a con- 
temporaneidade. Parece ser essa a vocação do Museu des
de a sua fundação: tornar acessível e dar visibilidade públi
ca aos impasses e caminhos trilhados pela criação no cir
cuito regional, refletindo os grandes movimentos da arte 
brasileira ao longo do século XX. Ao atualizar o sistema 
artístico local com o nacional, em 1954, Ado Malagoli, 
museólogo e um modernista do Grupo Bernardelli, foi 
preciso na sua estratégia: construir um catálogo da arte no 
Rio Grande do Sul e evitar o academicismo do rótulo de 
Belas Artes como sugeriam alguns. A aquisição das 
primeiras obras - Vasco Prado e Pedro Weingártner - 
delineia o perfil do projeto fundador.1 
A exposição oficial de 1957, no foyer do Theatro São 
Pedro, lugar provisório onde o Museu se instalou, apre-

no projeto.
Em maio, o MARGS recebeu o Prêmio Destaques do Ano 
2000 do Jornal do Comércio no segmento Cultura.
Há tempo programada, a exposição de José Lutzenberger 
realizou-se em junho.Com a participação dos filhos do 
artista, foi possível reunir a mostra mais abrangente de 

obras até hoje expostas. Apesar de ter nascido e pas- 
vida na Alemanha, Lutzenberger retra-

com

Vera Regina Luz Grecco

suas
sado parte de sua

tipos característicos do Sul primorosamente, 
propriedade e riqueza de detalhes. O Museu, na ocasião, 
recebeu cerca de 50 peças, oriundas do 
Outra grande exposição foi a de Leopoldo Gotuzzo que, 

brilho, ocupou as Pinacotecas para mostrar ao grande

turas
tou os

acervo da família. Referências Bibliográficas

1. Acervo Documental do Núcleo de Documentação do MARGS.
2. Boletins Informativos do MARGS.
3. CORONA, Fernando. Cem anos de formas plásticas e seus autores. 

In: Enciclopédia Rio-Grandense. Porto Alegre: Sulina, 1968.
3. Jornais do MARGS.
4. PIETA, Marilene Burtet. Modernidade da pintura no Rio Grande do 

Sul. Porto Alegre: Sagra , 1995-

com
público gaúcho o excepcional artista que é homenageado

por exemplo, Cabritas de Iberê Camargo, Paineiraram,
de Ângelo Guido, Riacho de Libindo Ferrás, Imigrante 
Lituano de Rossi Osir e Paisagem II de Oscar Boeira.no nome do Museu de Pelotas.

Em julho de 2001, o Museu teve seu acervo enriquecido 
por importantes doações. Através do projeto Clube Ami-

Em linhas gerais, o acervo do MARGS ilustra todas as 19
18
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Detalhe da Pinacoteca durante a exibição da retrospectiva de Leopoldo Gotuzzo, em 
julho de 2001

Terraço das esculturasAcervo permanenteSalas do acervo permanente

Modernidade em processo
A criação da Associação Francisco Lisboa (1938), liderada 
pelo desenhista João Faria Vianna, movimenta o circuito 
artístico local, num contraponto ao Instituto de Belas 
Artes, promovendo salões, a prática da gravura e a dis
cussão, sempre polêmica, sobre a arte moderna." Artistas 
dessa fase, como Gastão Hofstetter, Nelson Boeira 
Faedrich, Guido Mondin e Carlos Petrucci estão reunidos 
no acervo do MARGS. Nos anos 40, a inquietação de per
sonalidades como a do pintor Iberê Camargo, do escultor 
Vasco Prado e, mais tarde, de Francisco Stockinger, con
figuram novos projetos que vão ganhar projeção nacional. 
Em 1942, Iberê Camargo já se encontra no Rio de Janeiro 
e, junto com Géza Heller e outros, funda o grupo 
Guignard. Na coleção, visualiza-se o Iberê Camargo desse 
tempo, contrapondo-se aos óleos dos anos 60, de um ges- 
tualismo vigoroso e obsessivo.
Em 1948, na cidade fronteiriça de Bagé, constituiu-se o 
Grupo de Bagé, um ateliê coletivo reunindo Danúbio 
Gonçalves, Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues e Carlos 
Scliar. O grupo vai integrar o Clube de Gravura de Porto 
Alegre que insufla a arte sulina, a partir de 1931, em torno 
do combate à estética abstrata do pós-guerra presente nas 
primeiras Bienais de São Paulo. O Clube porto-alegrense 
foi o resultado dos encontros de Carlos Scliar e Vasco Pra
do com o mexicano Leopoldo Mendez, do Taller da Grá
fica Popular (TGP). A partir desse modelo, verifica-se 
uma preocupação em discutir a arte nacional e popular, a 
responsabilidade social do artista, a circulação da obra de

arte produzida no Rio Grande do Sul. Veja-se o exemplo 
do porto-alegrense João Fahrion, que fez questão de doar 
duas gravuras da alemã Káthe Kollwitz para o acervo.8 
Fahrion também aponta outra qualidade desse catálogo: a 
de reunir os melhores nomes das artes gráficas, que aju
daram a projetar a Editora Globo como referência 
nacional. O alemão Ernest Zeuner coordenou a famosa 
seção de desenho da editora da Rua da Praia, iniciando o 
grupo jovem nos segredos do linóleo, da xilogravura e da 
litografia.9 Edgar Koetz, Carlos Scliar, Sotéro Cosme, 
entre vários outros, utilizaram a página impressa de livros 
e periódicos como suporte para as artes visuais em con
sonância com as correntes européias renovadoras da arte 
nas primeiras décadas do século XX.10 
O Modernismo aprofunda-se na redescoberta do Brasil, 
no resgate das culturas e narrativas primitivas e populares 
e no confronto de questões sociais e étnicas. Desses anos 
de consolidação, figuram artistas como Aldo Bonadei, 
Alfredo Volpi e Clóvis Graciano; do Grupo Santa Helena, 
Alberto Guignard, Rossi Osir, Cândido Portinari, Heitor 
dos Prazeres, Burle Marx; e, do Núcleo Bernardelli, Bus- 
tamante Sá, Edson Motta e Ado Malagoli. No Rio Grande 
do Sul, o período ainda é dominado pelas linhas acadêmi
cas e pré-modernistas de criadores como Leopoldo Gotuzzo, 
José Lutzenberger e Ângelo Guido, este último um influ
ente crítico de arte integrado na docência das Belas Artes. 
No final dos anos 30, também participam do cotidiano da 
Escola dois espanhóis, o escultor Fernando Corona e, a 
partir de 1941, o pintor Benito Castaneda.

imaginário estético dos oitocentos. Em grande parte, são 
artistas franceses, executando seu métier sob a influência

tendências do século XIX e início do século XX, refletindo 
a dependência brasileira dos cânones europeus e da estéti
ca acadêmica. Dos precursores, encontram-se na coleção 
as facetas de aquarelista, desenhista e cenógrafo de Manuel 
Araújo Porto Alegre, um dos intelectuais do Império mais 
empenhado no projeto romântico de fundação da lite
ratura pátria. Destaca-se também, no conjunto, a presença 
do porto-alegrense Pedro Weingãrtner que voltou seu 
olhar rigoroso e sua técnica minuciosa para as paisagens 
do sul e cenas cotidianas, em especial dos costumes rurais 
dos imigrantes. Weingãrtner veio de uma família fun
dadora de ateliês litográficos na capital gaúcha em meados 
do século; oficinas que impulsionaram o desenvolvimento 
artístico da região.4 Da geração oitocentista, reúnem-se 
Pedro Alexandrino, Oscar Pereira da Silva, Henrique 
Bernardelli, Antônio Parreiras e Arthur Timótheo da Cos-

das escolas acadêmica e impressionista. Entre eles, Joseph 
Bail, Jean Paul Laurens, Lucien Simon, Luigi Napoleone 

Lenbach e Rosa Bonheur.5 É precisoGrady, Franz von 
citar ainda Bernard Bouts, um francês que viajou pelo

japonês Tsugouharu Foujita,Brasil e pela Argentina, 
membro da Escola de Paris que viveu nos trópicos. Desta-

e o

ainda o português José Julio de Souza Pinto, o 
paisagista inglês Buxton-Knight, além dos alemães Nerly 
e Strixncr, que deixaram desenhos realizados nas primeiras 
décadas do século XIX.6

cam-se

A virada para o século modernista
Quase um século depois da criação da Academia Imperial 
de Belas Artes do Brasil (1826), instaurando os preceitos 
acadêmicos do ensino, o Rio Grande do Sul inaugura sua 
escola oficial de artes dentro dos mesmos critérios 
pedagógicos. A Escola de Belas Artes foi criada em 1908, e 
a produção artística da primeira geração de professores pode 

conhecida no acervo do Museu/ Entre eles, Libindo 
Ferrás, Francis Pelicheck e Oscar Boeira que apreendeu os 
tons outonais sulinos com a sensibilidade de quem privou 
com a técnica de Visconti e Rodolfo Amoedo.
Artistas contemporâneos das diversas fases do Mo
dernismo encontram-se na coleção. Dos primeiros e agita
dos anos estão Di Cavalcanti, Oswaldo Goeldi e Lasar 
Segall, um imigrante que trouxe consigo as inovações do 
Expressionismo, estética que deixou profundas marcas na

ta, responsável pela criação de um dos quadros mais po
pulares entre o público do MARGS, a Dama de Branco
(1906). Junta-se a eles Eliseu Visconti, que trouxe luzes 

ateliês brasileiros, influenciandoimpressionistas para os 
pintores notáveis das primeiras décadas do século XX ser

Henrique Cavalleiro e Lucílio de Albuquerque. Na 
sua maioria, são integrantes da Escola Nacional de Belas 
Artes, reprocessando nos trópicos a hegemonia européia. 
Dessa importante etapa formativa das artes visuais no 
país, participa Carlos Oswald, professor de duas mulheres 
que vão marcar a excelência da gravura brasileira, Fayga 
Ostrower e Renina Katz.

como
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tradicionais e com os conceitos arraigados de artista, obra 
e espectador. Extrapola-se o limite da tela, até então 
sacralizada como espaço simbólico para a criação. Em ple- 

vigência de um Estado político autoritário, muitos 
criadores querem derrubar, pelo menos, o autoritarismo 
do mercado e das convenções estéticas, misturando arte 

cotidiano e seus materiais efêmeros e nada sacra- 
lizados, sucata, lixo, água, corpo e sangue. Um dos marcos 
desse período, em Porto Alegre, foi a atuação do grupo 
Nervo Óptico (1976-1978) e, em seguida, a abertura do 
Espaço N.O. - Centro Alternativo de Cultura (1979), 
concentrando interesses na investigação de linguagens e 
no circuito cultural além dos museus e galerias. Entre os 
participantes, uma geração que pode ser conhecida no 
MARGS, estão Vera Chaves, Carlos Asp, Carlos Pasquetti, 
Mara Alvares, Teimo Lanes, Mário Rõhnelt, Milton 
Kurtz, Carlos Wladimirsky, Karin Lambrecht e outros.r 
A Bienal de São Paulo, divulgando tendências conceituais 
e tecnológicas, como o hiperrealismo, o neo-expressionis- 
mo e a transvanguarda, consolida sua influência cos
mopolita sobre a arte brasileira. Numa época em que se 
leva ao extremo a dissolução da idéia de arte e de obra, 
artistas também redescobrem o prazer e a artesania da pin
tura, uma das características que marcou a chamada Ge
ração Oitenta tanto no Centro do Brasil como no Sul. 
O circuito artístico do Estado, nos anos 80, foi um dos 
mais atuantes no País, chegando a ser considerado o ter
ceiro pólo, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, impul-

na

com o

Loja do MARGS
Bistrô do MARGSEspaço de lazer e convivência: Café do MARGS

Diana Domingues, Eleonora Fabre, Félix Bressan, Frantz, 
Fernando Baril, Gustavo Nakle, Heloísa Crocco, Heloísa 
Schneiders, Hélio Fervenza, Iná Fantoni, João Bez Batti, 
José Francisco Alves, Lenir de Miranda, Lia Menna Bar
reto, Liana Timm, Luiz Brasil, Luiz Gonzaga, Luiz Roth, 
Maria Tomaselli, Maria Lúcia Cattani, Maristela Salvatori, 
Mara Alvares, Marlies Ritter, Mauro Fuke, Nico Rocha, 
Patrício Farias, Paulo Amaral, Paulo Peres, Regina 
Ohlweiler, Renato Heuser, Ruth Schneider, Ubiratã Bra
ga, Wilson Cavalcanti, Yeddo Titze, Zorávia Bettiol, entre 
vários outros. Artistas residentes em outros Estados, e que 
deixam fortes e distintas marcas no cenário contemporâ
neo da arte brasileira, com projeção internacional, tam
bém figuram na coleção. Pode-se destacar, entre vários, a 
presença de Regina Silveira, Mira Schendel, Waltércio 
Caldas, Glauco Pinto de Moraes, Alex Flemming, Daniel 
Senise, Victor Arruda, Tunga, Siron Franco, Leonilson, 
Antônio Dias, Nuno Ramos, Lygia Pape, Rubem Grilo, 
Carlos Vergara e Carlos Zílio.
Enfim, o acervo do MARGS, o maior patrimônio público 
de artes visuais do Estado, é uma história em expansão. 
Sem perder o rumo com os grandes percursos nacionais e 
internacionais da criação, volta-se, cada vez mais, para a 
trajetória cultural e criativa de seu território. Afinal, onde 
se encontrará esse registro, para as gerações futuras, senão 

abrigo do prédio majestoso da Praça da Alfândega?

brasileira seguia na tentativa de sintonizar-se com cor
rentes estéticas internacionais. Na categoria do Abstra- 
cionismo, que toma a frente do panorama artístico em 
torno de questões teóricas da arte e da criação, encontram- 
se Arthur Piza e Hércules Barsotti. Entre os informalistas, 
que buscavam a liberdade da expressão lírica sem preme- 
ditação de formas, estão Manabu Mabe, Fayga Ostrower, 
Nelson Leirner.15
Lívio Abramo e Marcelo Grassmann, nomes decisivos na 
afirmação estética da gravura brasileira, podem ser vincu
lados, em meados do século XX, ao grupo da figuração 
livre, sem compromisso com a arte social ou politicamente 
engajada. Ainda nesse grupo, Darei Lins, Evandro Carlos 
Jardim, Mario Cravo Júnior, Thomas Ianelli e Plínio 
Bernhardt. Simpatizantes do projeto Nova Objetividade, 
que defendia uma arte crítica na sociedade de consumo, 
experimentando soluções pops, reúnem-se Avatar Moraes, 
Romanita Disconzi, Rubens Gerchman, Léo Henrique 
Fuhro, Cláudio Tozzi, Eduardo Cruz. Entre os que 
retomam a figura pelos seus recursos expressivos, ou pela 
situação sócio-política do País, estão João Câmara Filho, 
Saint-Clair Cemin e Carlos Tenius. Há outros que 
imprimem elementos do realismo mágico nas suas com
posições como Farnese de Andrade, Fernando Odriozola e 
Gilvan Samico.16

arte e em elaborar uma iconografia realista da região, em 
especial da vida rural.12
No período pleno da figuração social, Ado Malagoli chega 
de São Paulo, onde participou da Ia Bienal. No Instituto 
de Belas Artes, consolida a modernização do ensino e a 
busca pela excelência da técnica pictórica. Formou um ge
ração de artistas gaúchos e, segundo Marilene Pieta, arras
tou consigo seguidores em torno de inovações gradativas 

radicais de linguagem. Entre eles, Alice Brueggemann, 
Paulo Porcella, Joel Amaral, Suely Keeling e Maria Lídia 
Magliani.13 A formação inicial do catálogo do jovem 
Museu, além de destacar a herança de mestres consagra
dos, valoriza uma nova geração que está em voga, naque
le momento, no Rio Grande do Sul. É o caso de Alice 
Soares, Iberê Camargo, Carlos Scliar, Francisco 
Stockinger, Wilbur Olmedo, Trindade Leal, Paulo Flores, 
entre outros.14 Na própria programação inicial, há espaço 
para grupos irreverentes como o Bode Preto, formado por 
jovens alunos do Belas Artes que ocupam o MARGS 

agosto de 1959 com obras de Waldeny Elias, Leo 
Dexheimer, Joaquim da Fonseca, Francisco Ferreira e 
Cláudio Carriconde, todos hoje presentes no acervo.

sionado pelo ensino sistemático de instituições como o 
Atelier Livre e o próprio Instituto de Artes, já com uma 
nova turma de professores.
Se o imperativo imaginário e cultural é a diversidade, a 
coleção visualiza distintos caminhos percorridos. Entre eles, 
reflexões sobre as possibilidades da reprodução - em que a

limites estéticos dos

ou

gravura desponta como técnica 
materiais e da técnica, exacerbação da dimensão caótica da
vida em gestos obscuros e viscerais18, ou releituras do orna
mento num exercício estético de história cultural, incluin
do também a retomada da pintura. Vários artistas sul- 
riograndenses contemporâneos figuram entre as 2.880 
obras registradas (agosto de 2001), ainda que o mapeamen
to preciso da arte mais recente fique hoje sob a responsabi
lidade do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sul (MAC-RS), criado em 1992.
Além dos artistas já citados, comparecem com pinturas, 
produção gráfica, esculturas e objetos nomes como Ana 
Alegria, Antônio Carlos Maciel, Antônio Gutierrez, 
Armando Almeida, Alfredo Nicolaiewsky, Anico Her- 
skowits, Carlos Carrion de Britto Velho, Clara Pechansky,

em

Novas imagens
Percebe-se, no núcleo inicial, uma tendência clara aos 
diversos tipos de figuração, sem levar em conta experiên- 

Concretismo e o Neoconcretismo que agi
tavam, naquele período, o centro do País. Mesmo assim, é 
possível visualizar, na coleção, os caminhos que a arte

no

Diversidade e rupturas
Os anos 60 e 70 são marcados pelo desejo, cada vez mais 
imperioso, da ruptura com os espaços, com os suportes

cias como o

Cida Golin 23
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1. Em entrevista, concedida a Teniza Spinelli, em 1984, Ado Malagoli 
lembra os primeiros passos da instituição: "O primeiro artista 
adquirido foi (...) Vasco Prado, que considero um artista de âmbito 
nacional, embora prefira morar aqui. (...) Se não me engano, 
Weingãrtner foi o segundo. Adquiri, em seguida, Alice Soares, Alice 
Brueggemann, Gastão Hofstetter, João Fahrion (...), Ângelo Guido, 
Fernando Corona e Benito Castaneda. (...) Fui fazendo um assenta
mento para a visão de um catálogo do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Não digo arte gaúcha, que seria específico, mas arte do Rio 
Grande do Sul. (...) Quando me surgiram oportunidades, incluí 
várias obras de artistas estrangeiros e brasileiros, alguns destes de 
renome internacional como é o caso de Elyseu Viscoti, de Arthur 
Timóteo, de Oscar Pereira da Silva e de outros de valor indiscutível 

Henrique Bernardelli (....) Boletim do MARGS, n" 19, fev./como 
mar. 1984.

2. Entre as doações de colecionadores, pessoas físicas ou jurídicas, artis
tas e familiares, o MARGS, ao longo dos anos, qualificou seu acervo 
também a partir de eventos como o salão Caminhos do Desenho 
Brasileiro (1986) que incorporou seus premiados à coleção. Na últi
ma década, projetos específicos de aquisição de obras foram desen
volvidos em 1994 e 1999 numa iniciativa da AAMARGS. Na atual 
direção, encontra-se em curso o Projeto Aquisição, que pretende 
suprir lacunas ao incorporar peças de artistas históricos e contem
porâneos da arte no Rio Grande do Sul e Brasil.

3. Em entrevista, concedida a Teniza Spinelli, em 
relata: "Quando convidei Portinari, ele me disse que não era interes
sante a exposição no MARGS pelas más referências que tinha sobre 
o Rio Grande do Sul. (...) Eu disse: se a exposição é interessante para 
você, ela é para nós e você vai mudar de opinião em relação ao Rio 
Grande do Sul. E ele mudou. Quando eu mostrei os papéis com os 
números de visitação, ele ficou encantado. Com a exposição de Porti
nari, o público gaúcho se capacitou a ver as grandes mostras". 
Boletim do MARGS, ne 19, fev./mar. 1984.

4. SCARINCI, Carlos. A gravura no Rio Grande do Sul 1900-1980. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982. p.23.

5. Ado Malagoli, em entrevista a Teniza Spinelli, comenta a aquisição 
dos estrangeiros em meados dos anos 50: "O quadro Pequeno Lago 
na Planície, de Rosa Bonheur, foi adquirido de um colecionador 
francês que queria voltar para a França e estava vendendo sua coleção 
de artistas daquele país. Com a verba que eu tinha, não pude com
prar os outros quadros. Rosa Bonheur não era um quadro grande, 
mas era um grande quadro. Na França, esta artista é uma deusa, tem 
até um museu com o nome dela na sua cidade natal".

Rio Grande do Sul 1900-1980.

1984, Ado Malagoli

Roteiro de Visita

Boletim do MARGS, nQ 19, fev./mar. 1984.
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MULATA, 1954

Xilogravura 
22 x17 cm 
Doação do artista

LIVIO ABRAMO
(Araraquara/SP, 1903 - Assunçao/Paraguai, 1992)

Autodidata, sua carreira artística teve início em 1935, com a participação 
em exposições coletivas. Expôs no Brasil e em Roma, Paris, Londres, 
Milão, Lugano, Basiléia, Tóquio, Nova York e Filadélfia. Recebeu o 
prêmio de Gravura do Salão Municipal de São Paulo, prêmio Viagem ao 
Exterior, prêmio de Melhor Gravador Brasileiro na 2~ Bienal de São Paulo 
e Medalha de Ouro no Salão de Belas Artes da Bahia. Passou por fases 
distintas: expressionista, de cunho social e político; impressionista, na 
qual adotou forma e conceitos modernos. Possui obras nos acervos da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, Museus Castro Maya, Museu Nacional 
de Belas Artes e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e de 
São Paulo.30
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RETRATO DE PAULO MORITZ,
1952

Óleo sobre tela 
57 x 50 cm
Doação de Corina Gladys da 
Cunha Dias

MARIO MAREL AGOSTINELLI
(Arequipa/Peru, 1924 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Estudou Artes Plásticas na Argentina, Brasil, França e Itália. Iniciou sua 
pintura acadêmica. Passando a residir na França, sua obra 

recebeu influência impressionista. Mais tarde, foi influenciado pela arte 
Naturalizado brasileiro, e carioca honorário, dedicou-se 

um dos destaques da arte content
em bronze, latão, sucata, mármore ou

carreira com a

americana.
recentemente à escultura, na qual é 
porânea brasileira, trabalhando 
ferro bruto. Fez individuais na Europa, América Latina e diversas cidades 
dos EUA. Participou de muitos salões no Brasil e exterior e recebeu
inúmeros prêmios.32
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PAISAGEM, sem data

Óleo sobre eucatex
69,5 x 99,7 cm
Transferencia do Palácio Piratini

LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE
(Barras/PI, 1877 - Rio de Janeiro/RJ, 1939)

Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, da qual mais tarde foi diretor,
Academia Julien de Paris, onde realizou seu trabalho mais represen-e na

tativo, O Despertar de ícaro, premiado no Salão Internacional de Bruxelas 
e medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro.

ExposiçãoExecutou vitrais destinados ao pavilhão brasileiro 
Internacional de Turim. Trabalhou quase todos os gêneros: o nu, o 
histórico, o retrato, mas é a paisagem, o colorido e a busca da luminosi
dade que, com influência impressionista, lhe absorvem os últimos anos de 
existência. Tem obras no Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do

na

Estado de São Paulo e Museu Nacional de Belas Artes.34



*
SEM TÍTULO, 1991

Acrílico sobre tela 
100 x 100 cm 
Doação da arrista

ANA LUIZA TOSTES ALEGRIA
(Porto Alegre/RS, 1947)

Concluiu o curso de Letras na UFRGS em 1968 e não chegou a terminar 
o de Artes Plásticas. Teve Vasco Prado como mestre no curso de Desenho 
e, em Gravura em Metal, Iberê Camargo, Paulo Peres e Romildo Paiva. 
Tem participado de várias individuais, coletivas e salões no Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em países da 
América Latina e Europa, especialmente Cuba e Suíça. Aliando várias téc
nicas, trabalha com pintura, serigrafia e escultura. Desde a década de 70, 
tem participação expressiva no cenário das artes plásticas e prêmios signi
ficativos no País e no Exterior. Tem obras na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo e Museu de Arte Moderna de São Paulo.36





—

D AN AÇÃO: LÚCULUS É 
CONDENADO AO NADA, 1979

Xilogravura
47 x 32 cm 
Doação do artista

i

;

JOSÉ ARMANDO VARGAS DE ALMEIDA
(Dom Pedriro/RS, 1939)

Formado em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS, Armando 
Almeida fez curso de xilogravura no Atelier Livre da Prefeitura de Porto 
Alegre; gravura a buril no Museu do Ingá de Niterói, Rio de Janeiro e 
litografia na Universidade do Novo México, EUA. Exerceu várias ativi
dades didáticas como professor, orientador de xilogravura e cartografia no 
Atelier Livre e na UFRGS. Foi coordenador do Centro Gráfico do Museu 
do Trabalho e coordenador de artes plásticas da Secretaria Municipal de 
Cultura. Participou de várias exposições no Brasil e no exterior e, no 
decorrer de sua carreira, recebeu vários prêmios. Possui obras em acervos 
públicos de várias cidades brasileiras e no exterior. Desenvolve um traba
lho com conteúdo social, sendo considerado um dos melhores gravadores 
do Rio Grande do Sul.40

«0
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CRISTO MORTO, 1962

Óleo sobre tela 
80 x 100 cm 
Aquisição

I

j

JOEL AMARAL
(Santana do Livramento/RS, 1918 - Gravataí/RS, 1977)

Foi pintor, gravador e restaurador. Aluno de Giovanni Vassalli, exercitou 
desenho com Aldo Locatelli, Costa Cabral, Faria Viana, Fernando 
Corona e Alice Soares, na Sociedade Amigos da Arte - SADA. Recebeu 
várias medalhas de ouro, bronze e Menções Honrosas pela sua partici
pação em
social. Possui obras no Museu de Nova Delhi, índia e no Museu de Arte 
de Santa Catarina.

diversos salões. Sua obra é expressionista, de cunho regional e

42
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. *
A CIGANA ADORMECIDA 
(díptico), 1985

Nanquim sobre papel
99 x 142 cm
Aquisição

VICTOR ANDRÉ PINTO DE ARRUDA
(Cuiabá/MS, 1957)

Desenhista e pintor. Radicado no Rio de Janeiro, formado 
Museologia, professor de Educação Artística e marchand. Iniciou sua car
reira utilizando o grafitti. Seu pioneirismo lhe valeu a entrada no circuito 
das artes plásticas. Participou de várias exposições individuais e coletivas, 
no Brasil e no exterior e, a convite de Oscar Nicmeyer, pintou, em 1 989, 
o painel do foyer do Teatro do Memorial da América Latina e, em 1992, 
o painel para o prédio do Parlamento Latino-Americano. Dirigiu escolas 
e ateliês de arte para crianças com problemas de aprendizagem e para 
detentos. Inserido no movimento denominado Transvangiiardã, que 
surgiu em meados dos anos 1970, expressa-se através da utilização da iro
nia e da crítica, principais características de sua obra. Tem obras nos 
Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro.

em

44
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*

SEM TÍTULO, sem data

Gravura em metal 
21x15 cm

MACIEJ ANTONI BABINSKI
(Varsóvia/Polônia, 1931)

Em 1940, foi para a Inglaterra e diplomou-se em Oxford. Fez curso de 
Raphael Willians. Em 1947, partiu para o Canadá e, em

na Universidade McGill,
aquarela com 
1949, estudou desenho com John Lyman
Montreal. Também estudou gravura e fez curso na Montreal Art 
Association. Em 1953, foi para o Rio de Janeiro, onde recebeu orientação 
de Oswaldo Goeldi. Participou de movimentos de vanguarda e fez parte 
de coletivas. Em 1957, recebeu o Prêmio Aquisição e Isenção do Júri. 
Ganhou o Grande Prêmio de Desenho do Salão de Abril no Rio de
Janeiro. Sua obra mostra a união de tendências diversas, dentro de uma 
técnica de gravura excepcional mente refinada. Possui obras nos acervos da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes, 
Museus Castro Maya, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro e Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.46





«

PERFIL, 1913

Óleo sobre tela 
72 x 50 cm 
Aquisição

HENRIQUE BERNARDELLI
(Valparaíso/Chile, 1857 - Rio de janeiro, 1936)

Veio para o Brasil ainda criança e estudou na Academia Imperial de 
Belas Artes. Viajou para a Itália para encontrar-se com seu irmão, o escul- 

Rodolfo Bernardelli, onde produziu a Fase mais significativa de 
obra, mostrando o artista ousado na composição, pincelando largamente, 
combinando as cores com rica variedade. Em 1889, Foi premiado na

1890, recebeu Medalha de Ouro 
Rio de Janeiro. Sua obra é vigorosa e

suator

naExposição Universal de Paris e em 
Exposição Geral de Belas Artes no 
original. Está representada na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museus 
Castro Maya e Museu Nacional de Belas Artes.50



«•

SEM TÍTULO, 1974

Lápis conte sobre papel 
70 x 50 cm 
Aquisição

PLÍNIO CÉSAR LIVI BERNHARDT
(Cachoeira do Sul/RS, 1927)

Pintor, desenhista, gravador e professor. Formou-se pelo Instituto de Belas 
Artes de Porto Alegre, em 1948. Foi um dos fundadores da Associação 
Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa e do Clube da Gravura

em 1965. Tem ateliê emde Porto Alegre. Foi aluno de Iberê Camargo,
Porto Alegre e ministra cursos de desenho da figura humana no MARGS. 
Participou de vários salões regionais e nacionais, obtendo vários prêmios. 
Individualmente, expôs em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e 
várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Possui obra no Museu
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.52

'
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e
LÁZARO, 1959

Têmpera sobre madeira 
160 x 90 cm 
Aquisição

GLÊNIO ALVES BRANCO BLANCHETTI
(Bagé/RS, 1928)

Pintor, desenhista, gravador e professor. Estudou Artes Plásticas no Instituto 
de Artes da UFRGS. Foi um dos fundadores do Clube de Gravura, respon
sável pela difusão da gravura, não só no Rio Grande do Sul como no 
restante do país. Dirigiu o MARGS e, no ano seguinte, mudou-se para 
Brasília para lecionar na Universidade, onde estruturou o Departamento de 
Artes Visuais. Expôs em vários países europeus e latino-americanos, parti
cipando de todos os salões oficiais de importância no país, recebendo vários 
prêmios. Considerado um dos principais nomes do expressionismo figura
tivo brasileiro, tem obras no Museu Nacional de Belas Artes e no Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.54

_____



GLÊNIO ALVES BRANCO 
BIANCHETTI (Bagé/RS, 1928)

TRANÇANDO, 1955

Linoleogravura
41,4 x 32,5 cm 
Aquisição

SEM TÍTULO, sem data

Linoleogravura
33 x 45,5 cm
Aquisição

56



PAISAGEM, 1918

Óleo sobre tela 
45 x 95 cm
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

OSCAR BOEIRA
(Porto Alegre/RS, 1883-1943)

Foi pintor, desenhista e professor. Estudou na Escola Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro. Foi discípulo de Rodolfo Amoedo e Eliseu 
Visconti. Considerado um inovador da pintura sul-riograndense, criou 
um "impressionismo gaúcho", caracterizado pela luminosidade das cores. 
Paisagista de grande sensibilidade, extremamente crítico, a ponto de 
destruir ou deixar grande parte do seu trabalho inacabado, é considerado 
um dos mais importantes pintores gaúchos da primeira metade do século 
passado. Foi um dos fundadores do Instituto de Belas Artes.58



*

NATUREZA MORTA, 1951

Óleo sobre tela
53,5 x 64,5 cm
Doação de Ana Maria Fiocca

ALDO CLÁUDIO FELIPE BONADEI
(São Paulo/SP, 1906-1974)

Fez seus primeiros estudos com Pedro Alexandrino. Transferiu-se para a 
Itália, onde freqüentou a Academia de Belas Artes de Florença. De volta 
ao Brasil, integrou o Grupo Santa Helena, juntamente com Rebolo, Volpi, 
Manuel Martins, entre outros. Participou de muitas exposições e várias 
bienais de São Paulo, conquistando importantes prêmios e duas viagens
ao exterior. Trabalhou a figura humana, mas foi a paisagem e a natureza- 

lhe serviram de pretextos para construções sólidas,morta que
geometrizadas, de grafismo incisivo e colorido de virtuose. Suas obras 

diversos museus, pinacotecas e outras instituições do 
Brasil, como no Museu de Arte Moderna de São Paulo, na Pinacoteca do
encontram-se em

Estado de São Paulo, nos Museus Castro Maya e no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo.60



— -

SEVERIDADE DE K, 1978

Litogravura 
92 x 71 cm
Doação de Orávio Pereira

MARIA BONOMI
(Meina/Itália, 1935)

Pintora, gravadora, figurinista, cenógrafa e professora. Fixou-se no Brasil, 
em São Paulo. A partir da década de 40, estudou pintura com Yolanda 
Mohalyi e Karl Plattner. Com Lívio Abramo, aprendeu a técnica de 
gravura e, em Nova York, no final dos anos 50, artes gráficas com Hans 
Muller. Em 1960, fundou, ao lado de Lívio Abramo, o Estúdio Gravura 
em São Paulo, onde leciona. Participa de exposições e festivais, tanto 
nacionais, como internacionais, em Nova York, Cincinnatti, Paris, 
Jerusalém, Tel-Aviv, Tóquio, México, Buenos Aires e Veneza. Recebeu 
inúmeros prêmios, inclusive como figurinista e cenógrafa no eixo Rio-São 
Paulo. Tem obras na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes e Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo.62

t
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*

SEM TÍTULO, 2000

Acrílica sobre tela 
160 x 200 cm 
Doação do artista

UBIRATÃ CARLOS BRAGA
(Porto Alegre/RS, 1965)

Pintor'e desenhista. Freqüentou o Instituto de Artes da UFRGS e o 
Atelier Livre de Porto Alegre. Em 1989, recebeu prêmio de desenho no 
Salão Copesul/MARGS, em Porto Alegre. No ano seguinte, o prêmio de 
Viagem ao Exterior no 47õ Salão Paranaense de Arte Contemporânea, em 
Curitiba. A convite do Centro Cultural do Banco do Brasil, em 1997, 
expôs uma coleção de pinturas, no Rio de Janeiro, apresentada pelo críti
co Frederico Morais. Realizou inúmeras exposições coletivas e individuais 
em galerias de arte e instituições culturais do Rio Grande do Sul e do País. 
Possui obra no Museu de Arte Contemporânea do Paraná.64



SEM TÍTULO, 2001

Instalação, materiais diversos (detalhe)
Dimensões variáveis
Doação de Véra Stedile Zattera

FÉLIX BRESSAN
(Caxias do Sul/ RS, 1964)

Escultor. Formado pelo Instituto de Artes da UFRGS. Vem construindo 
sólida carreira desde sua primeira participação no X Salão de Arte Câmara 
Municipal, em 1992, e no Salão de Arte da Associação Rio-Grandense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa, em 1993, ambos em Porto Alegre. 
Participou do 14Q Salão Nacional, no Rio de Janeiro, em 
recebeu o grande prêmio do 16S Salão do Jovem Artista-RBS em Porto 
Alegre. É o único artista 
do Mercosul em Porto Alegre, em 1997, 1999 e 2001. Tem obra na 
Coleção Gilberto Chateaubriand.

1994. Em 1996

brasileiro a participar das três edições da Bienal

66



*
PINTURA N> 2, 1977

Acrílica sobre tela
149,5 x 129,5
Doação do artista

cm

CARLOS CARRION DE BRITTO VELHO
(Porto Alegre/RS, 1946)

Pintor. Estudou litografia com Danúbio Gonçalves e, em 1976, estagiou 
Ateliê Desjobert, em Paris. Lecionou pintura no Atelier Livre da 

Prefeitura de Porto Alegre entre 1978 e 1981. Residiu em São Paulo de 
1985 a 1991. Retornou a Porto Alegre e, aqui, leciona no ateliê de Britto 
Velho. Em 1974, foi selecionado para a Bienal de São Paulo e, em 1999, 
foi destaque no 
ra, recria figuras humanas em 
expressão, como o desenho e o objeto. Tem obras no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo e na Pinacoteca da FUNARTE.

no

Museu Brasileiro de Escultura, São Paulo. Em sua pintu- 
cores vibrantes, embora use outros meios de

68
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GAROTO, 1955

Óleo sobre tela 
52 x 42 cm 
Aquisição

ALICE ESTHER BRUEGGEMANN
(Porto Alegre/RS, 1917-2001)

Cursou Artes Plásticas no Instituto de Belas Artes da UFRGS, do qual, 
posteriormente, foi diretora. Estudou com Ado Malagoli. Foi uma das 
pioneiras entre as artistas plásticas gaúchas e, também, responsável pela 
formação de gerações de pintores. Fez exposições individuais em diversas 
capitais brasileiras. Participou de inúmeras coletivas no Brasil, Uruguai e 
Bélgica. Recebeu dezenas de prêmios. Sua obra é figurativa, com influên
cia expressionista, fiel a seus temas: figuras femininas, em que tem 
destaque a adolescência, e naturezas mortas. Quando comemorou 80 
anos, foi homenageada, junto com Alice Soares, pelos 50 anos dedicados 
às artes plásticas, com o livro Alice & Alice.70





«

SEM TÍTULO, 1986

Acrílica sobre tela 
113 x 149 cm 
Doação do artista 
[legado testamentário]

ROBERTO BURLE MARX
(São Paulo/SP, 1909-1994)

Alemanha durante doisPintor, desenhista e paisagista. Estudou pintura na 
anos. Ao regressar para o Brasil, ingressou no curso de Belas Artes da UERJ. 
Foi diretor de parques e jardins do Recife, passando a dedicar-se ao paisa
gismo. Participou de inúmeras exposições de pintura, desenho e arquitetu
ra paisagística no Brasil e no exterior, sendo premiado em várias delas.74







CRÍTICA DO MILAGRE, 1999

Livro de artista 
40 x 30 cm
Doação de Gilberto Chateaubriand 
Bandeira de Mello

WALTÉRCIO CALDAS JR
(Rio de Janeiro/RJ, 1946)

Pintor, desenhista e escultor. Considerado um dos artistas mais represen
tativos da arte contemporânea brasileira. Aos 19 anos decidiu ser artista 
plástico. Estudando pintura com Ivan Serpa, sua formação a partir daí foi 
como autodidata. Participou de várias exposições no Brasil e no Exterior, 
sendo um artista respeitado nacional e internacionalmente. Foi convida
do, em 1992, para a 9ê Documenta de Kassel. Ao longo de sua carreira, 
volta-se para a arte pública, desenvolvendo esculturas com a preocupação 
de que as mesmas se integrem ao entorno do ambiente urbano. Tem obras 
no Museu de Arte Moderna, de São Paulo e Rio de Janeiro, e no MOMA, 
Nova York.80



I

ftp

WALTÉRCIO CALDAS JR 
(Rio de Janeiro/RJ, 1946)

O COLECIONADOR, 1974

Livro de artista
46,5 x 32,5 cm
Doação de Gilberto Chateaubriand 
Bandeira de Mello

i
82
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PEÇAS MÓVEIS, 1977

Óleo sobre tela 
90 x 60 cm 
Doação do artista

JOÃO CÂMARA FILHO
(João Pessoa/PB, 1944)

Pintor, desenhista e gravador. Graduou-se em Belas Artes e em Psicologia. 
No decorrer de sua carreira, dedicou-se à litografia e à crítica de arte. Foi 
professor de pintura na Universidade Estadual da Paraíba. Convidado por 
Oscar Niemeyer, realizou o painel interno do Monumento a Tiradentes 
em Brasília. Foi fundador da Oficina Gnaianáses de gravura. Participou de 
várias exposições individuais e coletivas em vários estados do Brasil, assim 
como de salões e bienais. Tem como tema preferido o de cunho social, 
transitando entre o político e o erótico. Tem obras em muitos museus 
como Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu Nacional de Belas 
Artes, Museus Castro Maya e Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.84



*

CABRITAS, 1946

Óleo sobre tela 
60 x 72 cm
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

IBERÊ BASSANI DE CAMARGO
(Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)

Iniciou seus estudos na Escola de Artes e Ofícios em Santa Maria. Em 
Porto Alegre, freqüentou o Curso Técnico de Arquitetura do Instituto de 
Belas Artes. Como bolsista do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
partiu, em 1942, para o Rio de Janeiro, onde, não aceitando a orientação 
acadêmica da Escola de Belas Artes, deixou-a para fundar, com outros 
artistas, um grupo sob a orientação do mestre Guignard. Em 1947, ga
nhou o prêmio de Viagem ao Estrangeiro no Salão Nacional de Arte 
Moderna no Rio de Janeiro. No período 1948/49, em Roma, estudou 
pintura com De Chirico, gravura com Petrucci, afresco com Achilli e 
materiais de pintura com Rosa. Em Paris, estudou com o grande mestre 
André Lhote. Em 1961, ganhou o prêmio Melhor Pintor Nacional na 6a 
Bienal de São Paulo. Realizou diversas exposições individuais e coletivas e 
participou de salões e bienais no Brasil e no exterior. Exímio pintor, 
desenhista e gravurista, foi do figurativo ao abstrato, passando por 
inúmeras fases. Possui obras em várias coleções: MOMA, Nova York, 
Walker Art Center, Minneapolis, Museu La Plata, na Argentina, Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Museus Castro 
Maya, Museu de Arte da Bahia, Salvador, Museu Nacional de Belas Artes, 
Palácio dos Arcos, em Brasília, entre outros.86



IBERF. BASSANI DE CAMARGO 
(Restinga Seca/RS, 1914 - 
Porto Alegre/RS, 1994)1

FIGURA SENTADA, 1953

Óleo sobre tela 
92 x 65 cm 
Aquisição

ff

IBERÊ BASSANI DE CAMARGO (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)

PAISAGEM, 1953
89

Óleo sobre tela; 53 x 65 cm; Aquisição88
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IBERÊ BASSANI DE CAMARGO (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)IBERÊ BASSANI DE CAMARGO (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994)

FIGURA EM TENSÃO, 1969CARRETÉIS EM FUNDO AZUL, 1960

91Óleo sobre tela; 93,5 x 132 cm; Transferência do Palácio PiratiniÓleo sobre tela; 61,5 x 100 cm; Aquisição90
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IBERÊ BASSANI DE CAMARGO 
(Restinga Seca/RS, 1914 - 
Porto Alegre/RS, 1994)

IBERÊ BASSANI DE CAMARGO 
(Restinga Seca/RS, 1914 - 
Porto Alegre/RS, 1994)

SEM TÍTULO, 1959 SEM TÍTULO, sem data

Gravura em metal 
63,5 x 47,4 cm 
Doação do artista

Gravura em metal
79 x 53 cm 
Doação do artista

9392
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»
IBERÊ BASSANI DE CAMARGO 
(Restinga Seca/RS, 1914 - 
Porto Alegre/RS, 1994)

SEM TÍTULO, 1982

Serigrafia 
46,5 x 64 cm 
Doação do artista

94



VIDA DE FAZENDA, 1945

Óleo sobre tela
39 x 49 cm
Aquisição

BENITO MAZÓN CASTANEDA
(Cádiz, Espanha, 1885 - Porto Alegre/RS, 1955)

Estudou na Escola Industrial de Artes e Ofícios de Cádiz. Aos 45 
Brasil e fixou-se em Porto Alegre, lecionando

anos, 
no Instituto deveio para o

Belas Artes e exercendo a função de restaurador 
Castilhos. Em sua obra, mostrou especial predileção pela figura humana, 
principalmente os tipos populares. Portador de uma técnica cheia de vigor 
e de colorido intenso, embora sombrio, evoca tonalidades profundas da

Museu Júlio deno

pictórica espanhola de Zuloaga.96 corrente



&
MENINA, 1952

Óleo sobre madeira
46 x 39 cm
Aquisição

HENRIQUE CAMPOS CAVALLEIRO
(Rio de Janeiro/RJ, 1892-1975)

Foi desenhista, caricaturista, professor e pintor. Estudou com Eliseu 
Visconti na Escola Nacional de Belas Artes e, durante o curso, obteve 
sucessivas premiações, dentre elas, uma viagem a Paris, onde estudou na 
Academia Julien. Participou dos salões franceses de arte. Não suportando 
a disciplina, e influenciado por seu antigo mestre, abriu seu próprio 
ateliê e, por meio dele, sobreviveu durante os cinco anos de permanência 
na Europa, período em que sua obra sofreu várias transformações. Em 
1926, voltou ao Brasil, transmitindo um espírito de modernidade, ino
vando no uso das cores. Retornou à Europa para realizar estudos de Arte 
Decorativa. Recebeu o título de professor emérito da Escola Nacional de 
Belas Artes. Realizou exposições em países como Argentina, Estados 
Unidos e Alemanha. Possui obras nos mais destacados museus do Brasil e 
dos EUA, Canadá e Peru.98

-V



EPIDERM/C SCAPES 
[Paisagens epidérmicas], 1977

Eletrografia 
99 x 89 cm
Doação da Santa Cruz Companhia 
de Seguros

VERA GUERRA CHAVES BARCELLOS
(Porto Alegre/RS, 1938)

Formada pelo Instituto de Artes da UFRGS, com curso de pintura, gravu
ra e desenho na Holanda, Londres e Paris. Voltando ao Brasil, fez gravu
ra em metal no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em sua tra
jetória artística, utilizou diversas técnicas, como pintura, xilogravura, 
fotografia e serigrafia. Uma das fundadoras do Espaço N.O., sempre foi 
interessada em novas possibilidades de expressão. Realizou inúmeras 
exposições em museus e galerias do Brasil, EUA, Colômbia, Alemanha, 
Japão, Argentina, Espanha, Bélgica, Suíça, Cuba, Iugoslávia. Conquistou 
diversos prêmios nacionais e representou o Brasil na Bienal de Veneza, 
sendo hoje considerada uma das grandes artistas nacionais.100



INCA, sem data

Escultura em bronze 
46,6 x 19,2 x 22,5 cm 
Aquisição

FERNANDO CORONA
(Santander/Espanha, 1895 - Porto Alegre/RS, 1979)

Escola de Belas Artes de Vitória, Espanha. Aos 15 anos, 
mármore. Veio para Porto Alegre e, como não havia 

com a ajuda de seu pai, enquanto

Diplomou-se na 
já trabalhava com
escola de arquitetura, estudou sozinho, 
continuava seu aprendizado dos mestres espanhóis, italianos e alemães. 
Exerceu a arquitetura junto com o pai e executou importantes trabalhos. 
Foi um dos fundadores do Instituto de Belas Artes da UFRGS, onde
ingressou para lecionar Escultura e Modelagem com a tese Fídias, Miguel 
Ângelo e Rodin. Publicou diversos artigos e livros sobre arte, foi também 
um dos fundadores da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa. 
Seus trabalhos escultóricos encontram-se em praças e instituições de Porto 
Alegre e interior do Estado.102
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RETRATO DE CHARLES 
BAUDELAIRE, 1933

Gravura em metal 
36 x 24 cm
Doação da Família Walter Cosme

SOTÉRO COSME
(Porto Alegre/RS, 1905 - Paris/França, 1978)

Desenhista e caricaturista. É tido como um dos melhores desenhistas do
País no estilo Art Déco. Ganhou bolsa do Governo do Estado para estu
dar em Paris. Realizou ilustrações para diversas revistas. Foi o autor da 

da Revista do Globo, famosa e antiga publicação sulina jáprimeira capa
extinta. Atuou como diplomata nos consulados brasileiros de Florença e
Nova York e na Embaixada do Brasil, em Paris.104
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A DAMA DE BRANCO, 1906

Óleo sobre tela 
196 x 100 cm 
Aquisição

ARTHUR TIMÓTHEO DA COSTA
(Rio de Janeiro/RJ, 1882-1923)

Iniciou sua carreira como cenógrafo. Cursou a Escola Nacional de Belas 
Artes. Conquistou prêmios como Viagem à Europa, em 1915. Dedicou- 
se principalmente ao retrato e à paisagem. Sua pintura é realista, sensível 
à luminosidade impressionista, numa tentativa de tirar a arte da penum
bra, numa época de transição entre o academicismo e o modernismo. 
Ligado à arte acadêmica, mas buscando valores estéticos novos, foi con
siderado um dos artistas que lutaram por uma pintura nacional. É um dos 
exemplos de afirmação nacionalista. A cenografia influenciou consi
deravelmente sua obra. Tem trabalhos na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo e no Museu Nacional de Belas Artes.106



EXU, sem data

Escultura em pedra sabão 
63 x 44,5 x 22,5 cm 
Aquisição

MÁRIO CRAVO JÚNIOR
(Ribeira do Itapagipe/BA, 1923)

Pintor, escultor, gravador e desenhista. Iniciou seu trabalho artístico na 
oficina do santeiro Pedro Ferreira. Em 1947, estudou nos EUA com o 
escultor iugoslavo Ivan Mestrovic. Estabelecido em Salvador, começou a 
esculpir usando diversos materiais. Na década de 50, expôs com freqiiên- 
cia no Brasil e nos EUA. Participou de salões e bienais no Brasil e Exte
rior. Residiu em Berlim como artista convidado. Foi diretor do Museu de 
Arte Moderna e do Museu de Arte Popular da Bahia. Atualmente está 
pesquisando novas formas de expressão artística que incluem a com
putação. Tem obras nos mais importantes museus do País.108
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VIBRAÇÕES LINEARES, 1981

Serigrafia 
70 x 50 cm
Doação da Companhia Souza Cruz 
Indústria e Comércio
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DIONÍSIO DEL SANTO
(Colatina/ES,1925 - Vitcria/ES, 1999)

Pintor desenhista e gravador autodidata. Começou a pintar em 1951, 
tendo participado de inúmeras exposições coletivas e individuais. Na 
9a Bienal de São Paulo, recebeu o Prêmio Aquisição. Dedicou-se especial
mente à serigrafia. Em 1999, foi lançado um livro sobre a obra desse 
artista, com textos de Frederico de Morais. Suas obras mais recentes são 
pintadas sobre cânhamo e juta. Tem obras no Museu de Arte Moderna e 
na Pinacoteca do Estado, em São Paulo.110



CRISTO MORTO, 1941

Óleo sobre rela 
127,2 x 194 cm
Transferência do Palácio Piratini

EMILIANO Dl CAVALCANTI
(Rio de Janeiro/RJ, 1897-1976)

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Mello iniciou sua carreira 
artística como caricaturista, em 1916. Sua afirmação como artista deu-se 
durante a revolução modernista de 1922, tendo sido um dos mais ativos 
participantes da Semana de Arte Moderna. Permaneceu longas tempo
radas na Europa, realizando várias exposições. Lá relacionou-se com 
muitos artistas, recebendo grande influência de Picasso, que o levou a 
criar um estilo próprio, uma espécie de tradução para o mulato das mu
lheres clássicas picassianas. A figura feminina era uma constante em seu 
trabalho, sendo seus temas prediletos as cenas do Rio, seu carnaval, sua 
vida boêmia e suas belas mulatas. Sua obra está representada nos maiores 
museus brasileiros, como o Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu 
Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo e em instituições artísticas estrangeiras.112
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EM I LI AN O Dl CAVALCANTI 
(Rio de Janeiro/RJ, 1897-1976)

COLONAS, 1940

Óleo sobre tela 
52 x 62,5 cm

114



TOTEM DE INTERPRETAÇÃO,
sem data

Madeira pintada, vários módulos 
manipuláveis 
Dimensões variáveis 
Doação da artista

ROMANITA DISCONZI
(Santiago/ RS, 1940)

Pintora e gravadora. Formou-se em Artes Plásticas na UFRGS, fez cursos 
de aperfeiçoamento com Ado Malagoli, Luiz Solari e Julio Plaza. Possui 
curso de mestrado em Chicago e doutorado em Artes Plásticas pela USP. 
Participou do Grupo Nervo Ótico e foi uma das primeiras artistas gaúchas 
com preocupação ecológica, realizando projeto de interferência em par
ques, período em que praticou arte conceitual-ambiental. Fez várias 
exposições individuais, participou de salões e bienais no Brasil e Exterior, 
obtendo diversos prêmios. Foi diretora do MARGS de 1995 a 1997. Tem 
obras no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e 
Museu de Arte Moderna de São Paulo.116



UNIVERS USM ULTI, 1984

Acrílica e tinta de impressão 
sobre papel 
90 x 110 cm 
Doação da artista

DIANA MARIA GALLICCHIO DOMINGUES
(Paim Filho/RS, 1947)

Artista multimídia. Graduada em pintura, Licenciatura em Desenho, 
com especialização em Educação Artística, curso de mestrado em Poéticas 
Visuais, doutorado em Comunicação e Semiótica. Professora de Desenho 
do Departamento de Artes e Coordenadora do Curso de Extensão na área 
de Artes Visuais da Universidade de Caxias do Sul. Licenciada em Letras 
e Literatura Portuguesa e Francesa. Desenvolve pesquisa para o CNPq e 
para a FUNARTE. Tem mais de 30 exposições individuais e mais de cem 
coletivas, incluindo Bienal de São Paulo e de Havana, Cuba. Além de 
realizar curadorias, participa de comitês e sociedades científicas como a 
ISEA — Internacional Society for the Eletronic Arts e mostras no País e no 
Exterior, explorando a criação digital. Tem obras no Museu de Arte 
Moderna e Pinacoteca do Estado, em São Paulo.118
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VARAL, 1968

Óleo sobre tela
64 x 53 cm
Doação do Lions Club Rio Branco 
de Porto Alegre

WALDENY ELIAS
(Nova Bassano/RS, 1931)

Pintor, desenhista e gravador. Estudou no Instituto de Belas Artes da 
UFRGS e na Escola de Artistas Independentes de Buenos Aires. Foi aluno 
de Aldo Locatelli, João Fahrion, Ado Malagoli e Alice Soares. Em 1958, 
foi um dos fundadores do Grupo Bode Preto, um grupo com novas pro
postas. Participou de inúmeras exposições individuais, coletivas e salões, 
tendo recebido muitos prêmios. Sua obra é marcada por várias fases dis
tintas, fazendo original uso da cor e com grande domínio da forma. Possui 
obras na Pinacoteca Rubem Berta, Pinacoteca da UFRGS e Pinacoteca 
Yolanda Penteado Matarazzo.120



GRAVURA 025, 1973

Xilogravura
95 x 48,9 cm 
Doação do artista

NELSON ELLWANGER
(Santa Maria/RS, 1946)

Gravador. Estudou Artes Plásticas na Universidade de Santa Maria onde, 
posteriormente, lecionou gravura. Fez especialização em xilogravura em 
Ouro Preto. Seu trabalho é caracterizado pelo colorido em jogos de luz e 
cores que se harmonizam através das formas abstratas. Participou de 
muitas exposições coletivas no Brasil e Exterior, fez várias individuais e 
recebeu muitos prêmios no país. Tem obras em museus de Belo Horizonte, 
Curitiba e Konasawa, Japão.122



«S

O VESTIDO VERDE, 1949

Óleo sobre tela 
75 x 98 cm 
Aquisição

JOÃO FAHRION
(Porto Alegre/RS, 1898 -1970)

Foi pintor, desenhista, ilustrador e gravador. Fez seus primeiros estudos 
em Porto Alegre e ganhou uma bolsa para estudar em Amsterdã, Berlim e 
Munique, onde iniciou-se na técnica da gravura. Ao retornar, foi 
ilustrador da Editora Globo e professor do Instituto de Belas Artes. 
Executou os painéis do Instituto de Belas Artes e da Reitoria da UFRGS. 
Recebeu vários prêmios em salões estaduais e nacionais. Nas ilustrações, 
acentua o seu traço expressionista através de litografias e águas-fortes, 
enquanto na pintura privilegia o retrato e a sensualidade do seu tema 
favorito: a figura feminina. Tem obras no Museu Nacional de Belas Artes 
e, desde 1990, é nome de uma das galerias do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli.124



»

JOÃO FAHRION
(Porro Alegre/RS, 1898-1970)

NU COM LUVA, 1955

Óleo sobre tela 
80,5 x 69 cm
Doação de Carlos Raul Fahrion
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SEM TÍTULO, 1941

Aquarela sobre papel 
37 x 48 cm
Doação de Ondina Moritz

JOÃO FARIA VIANA
(Porto Alegre/RS, 1905-1975)

Foi pintor, gravador, desenhista e aquarelista. Estudou no Instituto de 
Belas Artes. Foi fundador e presidente da Associação Rio-grandense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa. Lecionou desenho e pintura e trabalhou 

ilustrador da Editora Globo. No Brasil, obteve diversas premiações. 
A cidade de Porto Alegre foi tema constante em sua obra, sobretudo os 
velhos casarões, imortalizados a bico-de-pena no livro Imagens 
Sentimentais da Cidade, de Athos Damasceno Ferreira. Com o retrato dos 
casarios da região da colonização alemã, formou um importante registro 
documental da arquitetura gaúcha. Tem obras em várias coleções particu
lares nos EUA, Inglaterra, França, Portugal e Itália.

como
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RIACHO, 1928

Óleo sobre tela 
58 x 94 cm
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

LIBINDO FERRAS
(Porto Alegre/RS, 1877 - Rio de Janeiro/RJ, 1951)

Pintor e professor. Em 1897, seguiu para o Rio de Janeiro, matriculando- 
se na Escola de Engenharia. Mais tarde, foi para a Itália estudar pintura 
com os grandes mestres, em Florença e Nápoles. Foi um dos fundadores, 
professor e diretor do Instituto de Belas Artes de Porto Alegre. A natureza 
é seu tema preferido, onde faz uso de coloridos terrosos e verdes crus, con
seguindo belos efeitos de luz e contrastes.130



LIBINDO FERRÁS (Porto Alegre/RS, 
1877 - Rio de Janeiro/RJ, 1951)

OLARIA DO CRISTAL, 1923

Óleo sobre tela colada sobre eucatex 
31 x 26 cm
Doação de Mercedes Siegmann

LIBINDO FERRÁS (Porto Alegre/RS, 1877 - Rio de Janeiro/RJ, 1951)

PAISAGEM, 1929

Óleo sobre tela; 75 x 95,5 cm; Transferência da Biblioteca Pública do Estado132 133



SEM TÍTULO, 2000

Acrílica sobre tecido 
27 x 29,5 cm
Doação do artista

ALEX FLEMMING
(São Paulo/SP, 1954)

Em 1981, ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Fulbright e mudou- 
se para Nova York por dois anos. Foi um dos representantes do Brasil na 
lâ Trienal Latino-Americana da Gravura em Buenos Aires. Muito de seu 
trabalho enfoca a vida diária, traduzindo seus aspectos mais representativos 
através da ironia e das associações imprevistas de conceitos. Tem obras na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo 
e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.134
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*

O QUE VI PELA TV - 
CANAL 01, 1998

Terra, resina, corrente de ouro, 
radiografia e óleo sobre tela 
300 x 200 cm 
Doação do artista

SIRON FRANCO
(Goiás Velho/GO, 1948)

Pintor e desenhista. Aos 11 anos, passou a freqüentar o ateliê de Cleber 
Gouveia e D. J. Oliveira, aprendendo a fazer tintas e realizando suas 
primeiras experiências em pintura. Em 1970, participou de várias coleti
vas em São Paulo, dedicadas ao Surrealismo e Artes Fantásticas, na Galeria 
Seta, ao lado de Grassmann, Gruber e outros. Porém, foi no Rio de 
Janeiro, em 1972, que iniciou sua ascensão nacional. Integrou inúmeras 
exposições coletivas e individuais, dentro do País e no Exterior, acumu
lando inúmeros prêmios, inclusive o de Viagem ao Estrangeiro do XXIII 
Salão Nacional de Arte Moderna. Sua influência surrealista veio de livros. 
Entre seus autores preferidos estão Júlio Verne e Edgar Allan Poe. Tem 
obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo e Rio de Janeiro, Museu 
Nacional de Belas Artes e Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.136
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SEM TÍTULO, 1975

Serigrafia 
65,5 x 50,5 cm 
Doação do artista

HENRIQUE LÉO FUHRO
(Rio Grande/RS, 1938)

Pintor, desenhista e gravador. Reside em Porto Alegre. Autodidata, iniciou 
sua carreira em 1954. Começou fazendo gravuras aos 16 anos, quando 
ganhou seu primeiro prêmio. Discípulo de Francisco Stockinger na gravu
ra e de Danúbio Gonçalves na litografia, em 1965 foi incluído no álbum 
Dez Gravadores Gaúchos. Com inúmeros prêmios em salões nacionais, 
integrou, como artista convidado, exposições nacionais e internacionais. 
Seu trabalho parte do mundo cotidiano dos homens, das paisagens e dos 
objetos que reconhecemos. Notabilizou-se pela criação de figuras mas
caradas, influência das histórias em quadrinhos e dos esportes. Também a 
figura da mulher tem importância em sua obra, que se encontra repre
sentada em museus nacionais e estrangeiros.138



w

HENRIQUE LÉO FUHRO 
(Rio Grande/RS, 1938)

SEM TÍTULO, 1980

Serigrafia 
66 x 48 cm 
Doação do artista

140

r

UI



SEM TÍTULO, 2001

Escultura cm madeira 
40 x 25 cm 0 
Doação do artista

MAURO FUKE
(Porto Alegre/RS, 1961)

Escultor. Possui formação em desenho pelo Instituto de Artes da UFRGS. 
Expôs seu trabalho pela primeira vez em 1981. Obteve prêmios no 11° 
Salão do Jovem Artista-RBS e no 3” Jovem Arte Sul América. Desde 
então, tem lugar assegurado nas mais importantes mostras de todo o País. 
É autor de painel escultórico na Casa de Cultura Mário Quintana 
viaduto lido Meneghetti, em Porto Alegre. Possui obra no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

e no
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SEM TÍTULO, sem data

Óleo e têmpera sobre tela 
88 x 108 cm 
Aquisição

TIKASHI FUKUSHIMA
(Fukushima/Japão, 1920 - São Paulo/SP, 2001)

Pintor. Chegou ao Brasil em 1940 e estudou pintura com Tadashi 
Kaminagai, no Rio de Janeiro. Fixou-se em São Paulo em 1949, tornan
do-se, mais tarde, um dos fundadores do Grupo Guanabara. A partir de 
1977, foi presidente da Comissão de Artes Plásticas da Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e, em 1979, membro da Comissão da 
Fundação Brasil-Japão de Artes Plásticas. Participou de vários salões, bie
nais nacionais e internacionais e realizou inúmeras exposições individuais. 
Obteve prêmios no Brasil e Exterior. Tem obras no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo e Museu de Arte de Belo Horizonte..1 144



SEM TÍTULO, sem data

Xilogravura
32x34
Doação do Museu Nacional de 
Belas Artes

cm

CAMINHO ABANDONADO, 
sem data

Xilogravura
45,6 x 46,7 cm 
Aquisição

OSWALDO GOELDI
(Rio de Janeiro/RJ, 1895-1961)

Foi desenhista, gravador, professor e ilustrador. Participou de várias bie
nais no Brasil, Venezuela, Tóquio, México e Paris. Expôs em diversas ca
pitais brasileiras e realizou retrospectivas no Museu de Arte do Rio de 
Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, Galeria do SESI, Solar Grandjean de Montigny - PUC/RJ. Foi pio
neiro da gravura no Brasil e um de seus maiores mestres, com uma obra 
de enorme expressividade, onde o contraste entre a luz e a sombra é de 
crucial importância. Tem obras na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, Museu 
Nacional de Belas Artes e Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.146
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1
AÍDA, 1948

Grafite sobre papel 
54 x 29 cm 
Doação do artista

DANÚBIO VILLAMIL GONÇALVES
(Bagé/RS, 1925)

Pintor, gravador e professor do Atelier Livre de Porto Alegre. Estudou 
com Portinari e Zamoyski. Na França, freqüentou a Academia Julien. Foi 
um dos fundadores do Clube de Gravura de Porto Alegre e integrante do 
Grupo de Bagé, junto com Bianchetti, Glauco Rodrigues e Scliar. 
Participou de salões e bienais no Brasil e no Exterior. Recebeu, em 1952, 
o Prêmio Viagem ao Pais do Salão Nacional de Arte Moderna. Em 2000, 
foi realizada uma grande retrospectiva de sua obra no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, que seguiu para o Rio de Janeiro, 
Brasília e interior do Rio Grande do Sul. Suas obras transitam pelo realis
mo crítico, paisagismo e abstracionismo, passando por composições de 
temática erótica. E tema do livro Danúbio Gonçalves - Caminhos e 
Vivências, editado em 2000, e participou do projeto da Caixa Econômica 
Federal Caixa Resgatando a Memória, de 1998. Tem obras nos acervos do 
Museu Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo e no Museu de Arte Moderna de São Paulo.148



DANÚBIO VILLAMIL 
GONÇALVES (Bagé/RS, 1925)

XARQUEADA: ZORREIROS, 1953

Xilogravura aquarelada 
32,8 x 43,7 cm 
Doação do artista

150

r

_____



IMAGEM SOBRE O MAR, 1975

Escultura em resina sintética 
98 x 75 x 34 cm 
Doação do artista

LUIZ GONZAGA DE MELLO GOMES
(Júlio de Castilhos/RS, 1940)

Escultor, estudou no Instituto de Belas Artes da UFRGS, onde é profes
sor, e fez especialização em Pintura Mural em Madri. Sua obra mostra a 
relação homem/natureza. Participou de várias mostras coletivas, bienais e 
individuais no Brasil e Exterior. Foi o primeiro classificado no concurso 
de escultura para o Memorial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, obra 
instalada no Parque Marinha do Brasil. É autor do painel-relevo 
A Sagração da Primavera, instalado na estação Ana Rosa do metrô, em 
São Paulo.152
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ALMOFADA AMARELA, 1923

Óleo sobre tela 
60 x 116 cm
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

LEOPOLDO GOTUZZO
(Pelotas/RS, 1887 - Rio de Janeiro/RJ, 1983)

Fez seus primeiros estudos com o italiano Frederico Trebbi, que o aconse
lhou a estudar em Roma, onde permaneceu por cinco anos. Seguiu para 
Madri e remeteu seus primeiros trabalhos para o Salão Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro. Em 1919, voltou ao Brasil e radicou-se no Rio de 
Janeiro, tornando-se um dos nomes importantes da Belle Epoque, desen
volvendo uma ativa trajetória artística. Patrono da Escola de Belas Artes de 
Pelotas, selecionou boa parte de suas obras com a função de formar o 
Museu Leopoldo Gotuzzo, que não chegou a conhecer, na Universidade 
Federal de Pelotas. Estendeu seu talento por todos os gêneros. Como pin
tor e desenhista de nus femininos foi notável. Tem obras na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo e Museu Nacional de Belas Artes.154
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SEM TÍTULO, 1971

Gravura em metal 
30 x 22 cm

SEM TÍTULO, 1971

Gravura em metal 
31 x 21,6 cm

CLÓVIS GRACIANO
(Araras/SP, 1907 - São Paulo/SP, 1988)

Foi pintor, desenhista, muralista e cenógrafo. Por volta de 1934, teve aulas 
com Valdemar da Costa e fez o curso livre da Escola Paulista de Belas 
Artes. Em 1937, começou a participar de coletivas. Mudou-se para o 
edifício Santa Helena, juntamente com os pintores Rebolo, Bonadei, 
Penacchi, Volpi e outros, formando o Grupo Santa Helena. Preferiu estu
dar a figura humana e a paisagem. Em 1948, recebeu o Prêmio de Viagem 
ao Estrangeiro no Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna, per
manecendo dois anos na Europa. Tomou parte em exposições individuais, 
coletivas e salões. Possui obras na Pinacoteca do Estado de São Paulo, 
Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museus Castro Maya e Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.156



SEM TÍTULO, 1980

Gravura em metal
34x30 
Aquisição

cm

MARCELO GRASSMANN
(São Simão/SP, 1925)

Desenhista e gravador, autodidata. Expôs, individualmente, nas grandes 
capitais do Brasil, e também na Itália, Suíça, Irlanda, Chile, EUA, 
Argentina e México. Ganhou diversos prêmios, como o Especial de Arte 
Sacra na Bienal de Veneza. Participou da Bienal de Paris e da 3a Bienal 
Internacional de Artes Gráficas de Florença, onde teve sala especial. É 
considerado um dos maiores gravadores brasileiros. Inicialmente, sua obra 
recebeu influência do expressionismo alemão, depois, foi seduzido pelos 
mestres do fantástico. Suas obras figuram na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 
Museus Castro Maya e nos Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Buenos Aires, Dallas, Montevidéu, Houston, França e EUA.138
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MARCELO GRASSMANN 
(São Simão/SP, 1925)

SEM TITULO, sem data

Gravura em metal 
42,6 x 59,4 cm 
Aquisição
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SEM TÍTULO, 1993

Xilogravura 
17,5 x 16,5 cm
Doação dos Museus Castro Maya

RUBEM GRILO
(Pouso Alegre/MG, 1946)

Gravador. Ilustrou diversos jornais e revistas como Graphis e Whos in Art 
Graphic, Suíça, Idea, Japão e Print, EUA; publicou o livro Grilo: xilo
gravuras. Foi premiado diversas vezes no Brasil e Exterior, destacando-se a 
Bienal Internacional dei Grabado, Montevidéu, o Prêmio XYLON da 
Trienal Internacional, Suíça, e a Internacionale Bienale der Grafik, 
Alemanha. Classifica seu trabalho, composto de xilografias minúsculas em 
preto e branco, onde sintetiza a pureza, pesquisa, trabalho, ética, trans
cendência, poesia e simplificação, como arte menor. Tem obras no Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e nos Museus 
Castro Maya.

_
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STULTIFERA NAVIS
[A NAU DOS INSENSATOS], 1986

Grafite e guache sobre papel 
120 x 160 cm 
Doação da artista

ESTER GRINSPUM
(Recife/PE, 1955)

Cursou arquitetura e urbanismo na USP. Iniciou-se no desenho como um 
exercício intelectual de pesquisa que mais tarde levou-a à escultura. 
Realizou importantes individuais e tem participado de coletivas e salões 
no Brasil e no Exterior, onde recebeu prêmios. Tem obras na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, FUNARTE/RJ, Centro Georges Pompidou, em 
Paris, Bronx Museum e Brooklyn Museum, em Nova York, entre outros.i 164



PAINEIRA, sem data

Óleo sobre tela colada em eucatex 
32 x 43,5 cm 
Transferência da Biblioteca 
Pública do Estado

ÂNGELO GUIDO GNOCCHI
(Cremona/Itália,1893 - Pelotas/RS, 1969)

Veio para o Brasil com apenas dois anos, com sua família. Radicado em 
São Paulo, iniciou os estudos com seu tio, Aurélio Gnocchi. Freqüentou 
o Liceu de Artes e Ofícios. Seus interesses eram compartilhados com as 
artes plásticas, a literatura, a música e o teatro. Em Santos, trabalhou 
como jornalista da Tribuna de Santos. Em 1925, esteve em Porto Alegre 
pela primeira vez, como conferencista. Retornou em 1928 para expor, 
quando, impedido momentaneamente de pintar por problemas oculares, 
passou a trabalhar no Diário de Notícias, radicando-se definitivamente em 
Porto Alegre. Em 1936, assumiu uma cátedra no Instituto de Belas Artes 
da UFRGS, do qual foi também diretor. Participou de inúmeras expo
sições nacionais como artista e como jurado. Pintor de paisagens, com 
características impressionistas, influenciou a cultura gaúcha também 
como crítico de arte e ensaísta.166



ÂNGELO GUIDO GNOCCHI (Cremona/Itália,1893 - Pelotas/RS, 1969) ÂNGELO GUIDO GNOCCHI (Cremona/Itália,! 893 - Pelotas/RS, 1969)

MARINHA, 1951 ENTARDECER, 1945

Óleo sobre tela colada em madeira; 30 x 45 cm; Aquisição168 Óleo sobre tela; 49 x 69 cm; Aquisição 169



RETRATO DA SRA. MARIA 
DE LOURDES PIRES DA ROCHA, 
1936

Óleo sobre tela
65 x 49,5
Doação conjunta da 
Primeira-Dama do Estado; 
Banco Sul-Brasileiro; 
Grupo Iochpe;
Grupo Zivi/Hércules; 
Albarus S.A. e Sultepa

cm

ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD
(Nova Friburgo/RJ, 1886 - Rio de Janeiro/RJ,1962)

Mestre de muitos mestres, estudou na Europa desde os dez anos. Em 
1917, ingressou na Real Academia de Belas Artes de Munique. Morou e 
estudou em Florença por três anos. Retornou ao Brasil em 1929, fixando- 
se no Rio de Janeiro. Junto com Portinari, fez parte do corpo docente do 
instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Foi professor de 
Iberê Camargo e Géza Heller que, com outros, constituíram o Grupo 
Guignard. Desde jovem, participou de exposições no Exterior. Foi 
premiado em salões e homenageado nas primeiras bienais de São Paulo. 
Em 1940, ganhou o Prêmio de Viagem ao País. Em 1944, transferiu-se 
para Minas Gerais, onde dirigiu o curso de desenho e pintura que deu 
origem à Escola de Belas Artes de Belo Horizonte. Em 1945, passou a 
residir em Ouro Preto, retratada com sensibilidade em suas pinturas. Em 
1988, foi criada a Casa Museu Guignard, em Ouro Preto. Tem obras nos 
principais museus do Brasil, como o Museu de Arte de São Paulo, Museu 
Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Museus 
Castro Maya, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, e também no Museu de Arte Moderna de Nova York.170



ALBERTO DA VEIGA GUIGNARD 
(Nova Friburgo/RJ, 1886 - 
Rio de Janeiro/RJ, 1962)

BALÕES, 1959

Óleo sobre madeira 
52,5 x 40 cm
Doação da Companhia Riograndense 
de Telecomunicações (CRT)
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NATUREZA MORTA V, 1983

Acrílico sobre eucatex 
130 x 100 cm 
Doação do artista

NELSON JUNGBLUTH
(Taquara/RS, 1921)

Começou a vida profissional no Rio de Janeiro, desenhando para O Guri 
e para o Suplemento Juvenil. Em 1947, deu início a uma longa e criativa 
relação profissional com a Varig; em 1972, o seu calendário criado para 
essa empresa foi considerado pela crítica européia como o melhor do 
mundo entre as companhias aéreas. Esse ano marca sua passagem defini
tiva para o campo das artes plásticas, ao realizar um painel no prédio da 
agência da Varig na África do Sul. Sua primeira individual ocorreu em 
Porto Alegre, na galeria do IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, em 
1974. Mulheres, personagens literários como Dona Anja, de Josué 
Guimarães, e temas gauchescos são recorrentes em sua obra.

*
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VER-O-PESO, 1954

Óleo sobre cela 
60 x 80 cm 
Aquisição

TADASHI KAMINAGAI
(Tóquio/Japão, 1888 - Paris/França, 1982)

Foi pintor e desenhista. Morou em Paris antes de radicar-se no Brasil. 
Pertenceu à Escola de Paris, onde expôs no Salão Nacional de Belas Artes 
no Salão de Outono. Foi amigo de Bonnard, Chagall, Matisse e Braque, 
entre outros renomados artistas. Chegando ao Brasil, na década de 40, 
ligou-se ao grupo modernista mais expressivo do Rio de Janeiro. Exerceu 
influência sobre jovens e talentosos artistas, como Mabe, Shiró, 
Fukushima e Inimá de Paula. Em 1953, permaneceu um ano em Belém, 
como hóspede oficial do Governo do Pará, pintando a Amazônia e a linda 
cidade incrustada nela. Sua obra é feita de pinceladas marcadas, em 
motivos florais, paisagens e figuras.176



—

CÁRCERES, 1979

Litogravura 
60 x 40 cm 
Doação da artisra

RENINA KATZ
(Rio de Janeiro/RJ, 1925)

Formou-se em pintura pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de 
Janeiro. Fez cursos de gravura em madeira sob a orientação de Axel 
Leskoscheck e de gravura em metal com Carlos Oswald. Licenciada em 
Desenho pela Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil/RJ, desen
volveu importante atividade didática em instituições culturais e universi
dades de São Paulo e Rio de Janeiro. Participou de várias edições do Salão 
Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, tendo merecido o prêmio 
de Viagem ao País na edição de 1951. Conquistou Medalha de Ouro e 
Prêmio Aquisição no Salão Paulista de Arte Moderna. Tem obras na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, Museus Castro Maya e Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.178



CATEDRAL DE BUENOS AIRES,
1950

Guache sobre papel 
37 x 43 cm
Doação da Família Ney Ulrich Caldas

EDGAR KOETZ
(Porto Alegre/RS, 1914-1969)

Foi pintor, desenhista e gravador. Fez parte do grupo de artistas gráficos 
que trabalharam na Editora do Globo, atuando também na criação de 
propaganda. Autodidata, foi um dos fundadores do Clube de Gravura e 
um dos responsáveis pela abertura e atualização da arte gaúcha. Em 1945, 
passou a residir em Buenos Aires, então o maior centro editorial da 
América Latina. Lá expôs e recebeu prêmio da Câmara Argentina do 
Livro por seu trabalho como artista gráfico. Participou da fundação da 
Escola Superior de Propaganda de São Paulo e ministrou cursos no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi o autor do selo comemorativo do 
IV Centenário da Cidade de São Paulo. A temática de sua obra é quase 
exclusivamente urbana.180



QUASI CONTACTO, 1989

Acrílica sobre tela 
100 x 100 cm 
Doação da AAMARGS

MILTON KURTZ
(Santa Maria/RS, 1951-1996)

Graduado em Arquitetura pela UFRGS. Foi um dos expoentes da geração 
de vanguarda em Porto Alegre, entre o final dos anos 70 e início dos 80. 
Fez parte dos grupos KVHR e Espaço N.O., dedicados à pesquisa de 
novas linguagens artísticas. Expôs no Brasil, Paraguai, Uruguai, 
Argentina, Cuba, EUA e Espanha, e participou da 16a Bienal de São 
Paulo. Obteve prêmios em diversos salões, destacando-se o Caminhos do 
Desenho Brasileiro, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul.182
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m

KARIN LAMBRECHT 
(Porto Alegrc/RS, 1957)

ANITA OABA: DE ANITA 
PARA OABA, 1985

Acrílica sobre tela 
160 x 140 cm
Doação da Galeria de Arte Tina Zappoli
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LINHA VERDE ENTRE TELA, 1975

Tela costurada 
139 x 139 cm
Doação do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul

PAULO ROBERTO LEAL
(Rio de Janeiro/RJ, 1946-1991)

Pintor, escultor e artista gráfico. De um trabalho criativo sobre progra
mação visual, partiu para o campo da arte manipulando papéis e suas 
variantes. Pesquisou a pintura de forma não convencional. Sua maior 
atuação foi na arte construtiva, baseando-se no neoconcretismo. 
Participou de inúmeras exposições individuais, coletivas e bienais, 
recebendo prêmios em muitas delas. Em sua obra, o artista aproveitou 
materiais como papel, plástico, folhas metalizadas, fotografias e materiais 
descartáveis. Sua obra é destacada na arte contemporânea brasileira. Tem 
obras no Museu de Arte Moderna e Pinacoteca do Estado, em São Paulo.188



A VIAGEM SECRETA, 1987

Acrílica sobre tela 
97,5 x 151 cm 
Doação de Goldzstein S.A. 
e Família Leonilson

»

JOSÉ LEONILSON BEZERRA DIAS
(Fortaleza/CE, 1957 - São Paulo/SP, 1993)

Aos 13 anos começou a desenhar. A partir de 1975, passou a freqüentar a 
Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo, tendo sido aluno de 
Julio Plaza. Em 1981 foi para a Europa, residindo em Madri, onde reali
zou sua primeira exposição individual. Mudou-se depois para Milão e 
Bolonha, na Itália. De volta ao Brasil, seu trabalho foi lançado através de 
exposições individuais simultâneas em três capitais: Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre. Há duas monografias sobre seus trabalhos: São 
Tantas as Verdades, de Lisette Lagnado, e Use, é Lindo, Eu Garanto, de 
Barbara Gancia. O conjunto de sua obra é composto por desenhos, pin
turas, bordados e instalações. Tem obras nos museus de arte moderna de 
São Paulo e do Rio de Janeiro.190



*

SEM TÍTULO, 1984

Gravura em metal 
29,5 x 60 cm 
Doação da artista

ANNA LETYCIA QUADROS
(Teresópolis/RJ, 1929)

Iniciou-se na arte como pintora, mas dedicou grande parte de sua vida à 
gravura em metal, criando sua própria linguagem gráfica. Estudou com 
Ivan Serpa, Bustamante Sá, Goeldi, Darei e Iberê Camargo. Foi cenógrafa 
de várias peças no Rio de Janeiro. Participou de bienais e salões, sendo 
premiada várias vezes como melhor gravadora. Representou o Brasil em 
exposições internacionais. Recebeu, no Salão Nacional de Arte Moderna, 
os prêmios de Viagem ao País, em 1958, e Viagem ao Estrangeiro, em 
1962. No início sua obra era figurativa, mas, aos poucos, na gravura, 
começou experiências com formas tendendo ao abstrato. Recentemente, 
ao lado de trabalhos com gravura, voltou a pintar. Tem obras no Museu 
Nacional de Belas Artes, Museus Castro Maya, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro e na Pinacoteca do Estado de São Paulo.192



inw

SEM TÍTULO I, 1986

Pastel sobre papel 
100 x 70 cm 
Aquisição

DAREL VALENÇA LINS
(Palmares/PE, 1924)

Desenhista, pintor, gravador, ilustrador e professor. Em 1937, aos 13 anos, 
foi admitido no escritório técnico da Usina Catende, em Pernambuco, 
como aprendiz de desenhista. Em 1941, passou a freqüentar a Escola de 
Belas Artes de Recife. Tornou-se discípulo de Carlos Oswald, iniciando 
seus estudos de gravura em metal no Liceu de Artes e Ofícios, em 1948, 
no Rio de Janeiro. Posteriormente, travou contato com Goeldi. Em 1955, 
ensinou litografia na Escola Nacional de Belas Artes. Entre as décadas de 
50 e 60, participou de quase todos os salões nacionais de arte moderna, 
conquistando vários prêmios. Utiliza técnicas de gravura em metal, 
litografia, desenho, aquarela, pintura a óleo e têmpera sobre tela. Seus tra
balhos fazem parte das coleções dos maiores museus de arte moderna, 
nacionais e internacionais, e de coleções particulares no Exterior.

L J.194
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MADONNA E 
O BAMBINO, 1961

Óleo sobre alvenaria 
95 x 95 cm
Doação de Brasil Telecom em conjunto 
com o Instituto Arte Viva

ALDO LOCATELLI
(Villa cTAlmé, Bérgamo/Itália, 1915 - Porto Alegre/RS, 1962)

Cursou a Academia Brera em Milão e diplomou-se em pintura pela 
Academia de Carrara, em Bérgamo, obtendo o segundo lugar. Fez apri
moramento na escola de Belas Artes de Roma. Era um homem comu
nicativo, humano e sensível. Sua obra apresenta, na primeira fase, influên
cia dos mestres da Renascença, mas há uma ruptura seguida por um fi- 
gurativismo de expressão maneirista. A convite do Bispado de Pelotas, Rio 
Grande do Sul, veio ao Brasil executar murais na catedral de São Francisco 
de Paula. Mais tarde, fixou residência em Porto Alegre. Foi um mestre na 
pintura mural, como mostra sua obra-prima, Via Sacra, na Igreja de São 
Pelegrino, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Exposições individuais 
póstumas foram realizadas em sua homenagem.196



LEITURA DE JORNAL,
sem data

Aquarela sobre papel 
Diâmetro 19 cm 
Aquisição

JOSÉ LUTZENBERGER
(Altõtting/Alemanha, 1882 - Porto Alegre/RS, 1959)

Joseph Franz Seraph Lutzenberger formou-se em Engenharia-Arquitetura 
em Munique, mas sempre mostrou grande interesse pela pintura e dese
nho. Mestre na aquarela, tem 50 obras com temática da Primeira Guerra 
Mundial, da qual participou, no Museu Militar de Munique. Em 1920, 
transferiu-se para Porto Alegre, exercendo com brilho sua profissão. São 
dele os projetos de vários prédios importantes da Capital, entre os quais 
destacam-se o Palácio do Comércio e a Igreja São José, na qual também 
pintou os painéis sacros da decoração interna. Foi professor catedrático do 
Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Pintava por diletantismo, 
mas sua arte é primorosa e, através dela, documentou os tipos caracterís
ticos, a paisagem e a vida cotidiana do Rio Grande do Sul.198



JOSÉ LUTZENBERGER
(Altotting!Alemanha, 1882 - 
Porto Alegre/RS, 1959)

GAÚCHOS NA SERRA, 
sem data

Aquarela sobre papel
17,5 x 24,5 cm
Aquisição

í
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CORPO SENTADO EM 
DUAS VARIAÇÕES, 1970

Gravura em metal 
45 x 62 cm 
Doação do artista

ANTÔNIO CARLOS MACIEL
(Bento Gonçalves/RS, 1943)

Pintor e gravador. Fez vários cursos de lito e xilogravura no Atelier Livre de 
Porto Alegre e no Instituto de Artes da UFRGS. Estudou gravura em metal 
na Suíça e em Madri, adquirindo renome por seu grande apuro técnico. 
Participou de várias coletivas e individuais, em nível nacional e interna
cional, tendo obtido vários prêmios, destacando-se o 2Q Prêmio e Medalha 
de Prata na Bienal Internacional de Ibiza, e Prêmio Extraordinário de 
Gravura na Escola Superior de Belas Artes de Madri.204



*

PERSONAGEM 
DA INSÔNIA, 1993

Acrílica sobre tela 
1 19,5 x 44 cm 
Doação da AAMARGS

MARIA LÍDIA MAGLIANI
(Pelotas/RS, 1946)

Pintora, gravadora, ilustradora e cenógrafa. Formada em Artes Plásticas 
pela UFRGS, em 1966, fez curso de pós-graduação em Pintura. Estudou 
litografia no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Trabalhou como 
ilustradora nos jornais Zero Hora, Folha da Manhã e Folha de São Paulo. 
Expôs no Paraguai, Argentina e EUA. Premiada em várias exposições 
nacionais, participou da 18- Bienal de São Paulo. Sua obra é predomi
nantemente figurativa e expressionista, e está representada na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo.206







%

RATÃO, 1993

Escultura em materiais diversos 
50 x 80 x 230 cm 
Doação da artista

LIA MENNA BARRETO
(Rio de Janeiro/RJ, 1959)

Estudou desenho na UFRGS. Iniciou carreira artística na década de 80, 
tendo participado de importantes eventos artísticos nacionais como o Salão 
Nacional de Artes Plásticas no Rio de Janeiro, em 1985/88 e o Projeto 
Macunaíma, da FUNARTE/RJ, em 1988, entre outros. Também par
ticipou de coletivas nos EUA, Colômbia, Venezuela e diversas individuais 
no Brasil. Recebeu o prêmio International Visitor Program-Mid America 
Arts Alliance, Califórnia, EUA, 1993/94. Possui obras nos museus de arte 
moderna do Rio de Janeiro e de São Paulo.212



OBELISCO, 
sem data

Escultura em materiais diversos 
194 x 40 x 40 cm 
Aquisição

AVATAR MORAES
(Rodeio Colorado, Bagé/RS, 1933)

No início de sua carreira, dedicou-se à arte aplicada, tomando-se artista 
plástico em 1963. Em 1968, foi convidado pela UnB a continuar lá suas 
pesquisas analíticas sobre a forma artificial, iniciadas no ano anterior. Em 
1974, obteve a Bolsa Guggenheim e viajou para os EUA, onde lecionou 
no Curso de Pós-Graduação em Arquitetura do Center for Advanced 
Visual Studies, do Massachussets Institute of Tecnology (MIT). De volta 
ao Brasil, retomou a carreira de artista plástico e passou a lecionar na 
PUC/RJ e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Freqüentemente 
tem vencido concursos para monumentos públicos. Participou de 
inúmeras exposições coletivas e individuais no Brasil e no Exterior. Tem 
obras nos Museus Castro Maya e no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.214



p

LOCOMOTIVA NWR MALLET, 
2-8 + 8-2, N° 2174 
PISTÃO DIANTEIRO DIREITO,
1974

Óleo sobre tela
69,5 x 70 cm 
Aquisição

GLAUCO PINTO DE MORAES
(Passo Fundo/RS, 1928 - São Paulo/SP, 1990)

Pintor e desenhista. Autodidata, começou a expor de forma profissional 
em 1968. Participou de várias mostras, coletivas e individuais, salões e 
bienais. Foi representando engrenagens e locomotivas de composições fer
roviárias que começou a ganhar notoriedade. Entre outros, em 1974, 
recebeu o Prêmio Aquisição do 62 Salão de Verão do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Em 1978, ganhou o Prêmio Viagem ao Exterior 
no Salão Nacional de Artes Plásticas do Rio de Janeiro. Em 1980, esteve 
entre os dez pintores representativos da década de 70 no Prêmio Hilton, 
Rio de Janeiro.216







O LINGUADO 
METAFÍSICO, 1982

Resina sintética pintada 
228 x 155 x 65 cm 
Doação do artista

COTIDIANO: GRANDE MÃE, 1996

Escultura em bronze, ferro e grafite
242,5 x 55 x 31 cm
Doação de Jorge Gerdau Johannpeter 
e Justo Werlang

GUSTAVO NAKLE
(Montevidéu/Uruguai, 1951)

Escultor. Cursou a Escola Nacional de Belas Artes de Montevidéu e 
mudou-se para Porto Alegre em 1972. Após experiências com desenho, 
história em quadrinhos e desenho publicitário, retomou a escultura e a 
pesquisa de materiais como resina, bronze, tinta automotiva, acrílico e 
cerâmica. Realizou exposições individuais em importantes espaços no 
Brasil e Exterior. Na sua obra, fruto de uma imaginação exuberante, funde 
o homem e o animal, mostrando um surrealismo que provoca polêmica. 
Como ele diz, a arte é para todos... deve fazer o cidadão pensar. Tem obras 
no Museu Blanes de Montevidéu, Fundação Lam, em Havana, e no 
Stedelijk Museum, em Amsterdam.222



SEM TITULO, 1990

Acrílica e colagem de papel sobre tela 
103 x 103 cm 
Doação da AAMARGS

ALFREDO NICOLAIEWSKY
(Porto Alegre/RS, 1952)

Desenhista e pintor. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo na UFRGS. 
Cursou o Atelier Livre de Porto Alegre, onde estudou desenho, xilo
gravura e gravura em metal. Leciona no Instituto de Artes da UFRGS. 
Expôs no Uruguai, Paraguai e Japão, realizando inúmeras exposições indi
viduais e coletivas, e conquistando prêmios no Rio Grande do Sul e em 
outros estados. Sua obra se caracteriza pelo apuro técnico e formal, e pelo 
experimentalismo. Em 1999, foi editado um livro que registra sua tra
jetória: Alfredo Nicolaiewsky - Desenhos e Pinturas, onde apresenta obras 
marcadamente pós-modernas. Tem obra no Museu de Arte Moderna de 
São Paulo e na Pinacoteca Berta-Locatelli do Rio Grande do Sul.224



O PRIMEIRO VÔO DO PÁSSARO 
AZUL, 1990

Óleo sobre tela 
150 x 200 cm 
Doação da AAMARGS

REGINA OHLWEILER
(Porto Alegre/RS, 1954)

Gravadora, desenhista e pintora. Bacharel em Artes Plásticas pelo 
Instituto de Artes da UFRGS, também freqüentou o Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre e fez curso de extensão universitária em xilo
gravura. Em 1994, trabalhou no London Print Workshop, em Londres. 
Em 1997, transferiu-se para a Holanda, onde manteve ateliê. Expôs em 
diversos países da América do Sul e da Europa. Em 1999, realizou impor
tante individual em Buenos Aires, Argentina.226





SEM TÍTULO, 1998/1999

Xilogravura 
33 x 38,5 cm
Doação dos Museus Castro Maya

LYGIA PAPE
(Nova Friburgo/RJ, 1929)

Uma das mais importantes e criativas artistas brasileiras. Participou com 
destaque dos grupos de Frente, Concreto e Neoconcreto. Publicou a trilogia 
Livro da Criação/Arquitetura/Tempo e, em 1960, o Livro-poema, compos
to de xilogravuras e poemas concretos. Fez cinema, trabalhou cartazes, 
roteiros, montagens e direção. Ganhou bolsa da John Simon Guggenheim 
Foundation em Nova York e participou de várias exposições coletivas e 
individuais, recebendo diversos prêmios no Brasil e Exterior. Tem obras 
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museus Castro Maya e 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.230



CROQUIS D 'O LABOR, 1930

Óleo sobre tela 
90 x 152,5 cm
Doação da Companhia Riograndense 
de Telecomunicações

ANTÔNIO PARREIRAS
(Niterói/RJ, 1860-1937)

Foi pintor, professor, jornalista e escritor. Iniciou seus estudos de desenho 
ainda criança. Em 1893, entrou para a Academia Imperial de Belas Artes, 
abandonando-a um ano depois. Fez curso livre de pintura com Georg 
Grimm e foi aluno de Vítor Meirelles. Partindo para a Europa, estudou, em 
Veneza, as obras de Tiepolo, Canalleto e Guardi. Pintou temas históricos, 
encomendados por governos estaduais. Participou de salões no Brasil e no 
Exterior, tendo recebido medalha de prata do Palácio Real de Estocolmo e 
duas medalhas de ouro na Espanha. Em seus trabalhos, percebe-se a pre
sença sutil do impressionismo e vê-se, na sua palheta, as cores tropicais 
brasileiras. Possui obras no Museu Antônio Parreiras, Museu Nacional de 
Belas Artes, Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca de Ingá, Niterói, Rio 
de Janeiro, Pinacoteca do Estado de São Paulo e Pinacotecas do Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais.232



SONHO DE VIENA, 1993

Instalação, materiais diversos 
Aproximadamente 200 x 200 x 170 cm 
Doação da AAMARGS

CARLOS JOSÉ PASQUETTI
(Bento Gonçalves/RS, 1948)

Graduou-se em pintura pelo Instituto de Artes da UFRGS, onde foi dire- 
leciona atualmente. Criou diversos cenários para peças teatrais. E um 

dos criadores do Espaço N.O. Realizou inúmeras exposições e conquistou 
prêmios em Porto Alegre e em outros estados; expôs também nos EUA e 
participou da BR/80 Pintura Brasil do Centro Cultural Itaú. Recebeu o títu
lo de Master in Fine Arts pela School of the Art Institute of Chicago. Tem 
obra no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

tor e
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CARLOS JOSÉ PASQUETTI 
(Bento Gonçalves/RS, 1948)

SEM TÍTULO, 1978

Pastel oleoso e nanquim sobre papel 
102 x 73 cm
Doação do artista
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PRÉDIO DA FARMÁCIA 
CARVALHO, 1977

Têmpera encerada sobre eucatex 
67 x 37 cm
Doação de Carlos Scliar

CARLOS ALBERTO PETRUCCI
(Pelotas/RS, 1919)

Começou seus estudos de desenho no Conservatório de Pelotas. Veio para 
Porto Alegre, onde iniciou sua carreira artística, em 1938. Autodidata, 
dividia com Vasco Prado, por quem foi influenciado, os custos das sessões 
de modelo vivo. Como cenógrafo, participou de inúmeras montagens 
teatrais e, como artista, dos movimentos ligados à arte moderna. Foi um 
dos fundadores da Associação de Arte Francisco Lisboa, a qual presidiu 
muitas vezes. Por meio da Associação, criou o Salão Cidade de Porto Alegre 
em conjunto com a Câmara Municipal. Através da arte, tem preservado 
uma Porto Alegre que hoje só existe na memória de poucos. Tem obra no 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.238



SEM TÍTULO, 1981

Gravura em metal
43 x 33 cm
Doação do artista

ARTHUR LUIZ PIZA
(São Paulo/SP, 1928)

1943, com Antônio Gomide. Em 1951,Começou a estudar pintura em 
fixou residência em Paris. No ateliê de Friedlaender, aperfeiçoou as várias
técnicas da gravura em metal. Também trabalha com aquarela. Expôs diver- 

países europeus e americanos, recebendo prêmios em bienais esas vezes em
salões nacionais e estrangeiros. Sua obra é abstrata e geométrica. Possui 
obras no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, Salomon Guggenhein, Nova York, Museu 
Albertina, Viena, MOMA, Nova York, Museu Vitória e Alberto, Londres,
Biblioteca Nacional de Paris, Galeria Nacional de Arte Moderna de Roma, 
Museu de Arte Moderna de Belgrado e Museu de Arte de Lodz, Polônia.240



»
SÉRIE VITRINE, 1984

Acrílico sobre tela 
139 x 139 cm
Doação do artista

PAULO MAGALI DE MELLO PORCELLA
(Passo Fundo/RS, 1936)

.

UFRGS em 1957, para estudar Artes Plásticas, tendo sidoIngressou na
aluno de Ado Malagoli. Em sua trajetória, participou de vários salões em 
Porto Alegre e outros estados e de exposições individuais e coletivas 
nível nacional e internacional. Na década de 90, realizou individuais

em

importantes e restaurou os murais da Igreja Nossa Senhora da Conceição. 
Lecionou pintura no Atelier Livre de Porto Alegre, onde ainda ministra 

esporadicamente. Recentemente, participou da criação de um tra-cursos
balho em oito painéis que reconta a história da peregrinação dos jesuítas, 
instalados nas paredes do novo prédio da UNISINOS, em São Leopoldo. 
Em 2001, executou um painel para o Fórum Social Mundial. Fem obra no
Museu de Arte Moderna de São Paulo.242



m

O MENINO DO 
PAPAGAIO, 1954

Óleo sobre tela 
58 x 70,5 cm
Aquisição

CÂNDIDO TORQUATO PORTINARI
(Brodósqui/SP, 1903 - Rio de Janeiro/RJ, 1962)

Freqiientou a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1928, conquis
tou, no Salão Nacional, o Prêmio Viagem a Paris, cidade onde foi influen
ciado por correntes modernas. Em 1930, voltou e dedicou sua atenção ao 
homem e a temas sociais, descobrindo sua veia muralista. Expôs indivi
dualmente no MOMA, Nova York. Obteve medalhas e prêmios no País e 
no Exterior. É considerado um dos maiores expoentes da arte brasileira. 
Entre suas maiores realizações incluem-se os murais A Primeira Missa no 
Brasil, Rio de Janeiro, Tiradentes, Minas Gerais, Guerra e Paz, em Nova 
York. Tem obras no Museu de Arte de São Paulo, Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, Museus Castro Maya, Museu Nacional de Belas Artes, Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo e Museu de Arte Moderna de Paris.244



PAINEL DECORATIVO, 1851

Aquarela sobre papel
43,5 x 35,5 cm
Transferência do Museu Júlio 
de Castilhos

MANUEL DE ARAÚJO PORTO ALEGRE
(Rio Pardo/RS, 1806 - Lisboa/Portugal, 1879)

Foi professor, pintor, poeta, historiador, crítico, teatrólogo, arquiteto, ca
ricaturista, cenógrafo, orador e diplomata. Ainda muito jovem, seguiu para 
o Rio de Janeiro, ingressando na Academia de Belas Artes, onde foi aluno 
de Debret. Partindo para a Europa, estudou arquitetura e pintura em Paris. 
De volta ao Brasil, foi nomeado professor da Academia de Belas Artes. 
Posteriormente, foi designado por D. Pedro II para ser Pintor da Câmara 
Imperial. Expôs, em 1836, no Museu do Louvre, e, em 1832 e 1833, na 
Escola de Belas Artes de Paris, tendo participado de outras exposições cole
tivas no Brasil. Como artista plástico, sua obra é acadêmica e figurativa, 
com tendências neoclássicas e românticas. A paisagem e o retrato são a sua 
temática. Em Porto Alegre, possui obras no Museu Júlio de Castilhos, 
Catedral Metropolitana, Santa Casa, Theatro São Pedro, Faculdade de 
Medicina e Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul. lambém 
está representado nos Museus Castro Maya, Museu Nacional de Belas 
Artes, Biblioteca Nacional de Lisboa, e Museu Imperial do Rio de Janeiro.246
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MÃE CARINHOSA, 1965

Bronze
74 x 17 x 17 cm 
Doação do artista

VASCO PRADO
(Uruguaiana/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1998)

Cursou, em 1940, a Escola de Belas Artes, da qual afastou-se para estudar 
com Oscar Boeira. Entre os anos de 1947 e 1948, ganhou uma bolsa do 
Governo Francês e partiu para a Europa. Em Paris, estudou com Etiénne 
Hajdu e Fernand Léger, e freqüentou a Escola de Belas Artes. Retornou a 
Porto Alegre e, junto com outros artistas, fundou o histórico Clube de 
Gravura. Esteve na Polônia, Espanha e Alemanha a convite dos governos 
destes países e expôs em Madri e Munique. Participou de inúmeras 
exposições individuais, coletivas e salões, recebendo prêmios, tanto no 
Brasil quanto Exterior. Foi um mestre na escultura e tornou-se famoso 
pelo tema dos cavalos. Da mesma forma, desenvolveu um alto padrão na 
gravura e no desenho. Possui obras nos acervos do Museu Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, Museu da Fertilidade, do Chile, Museu 
Nacional de Varsóvia, Museu Americano de Maldonado, Galeria 
Nacional de Praga, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 
São Paulo e em praças e edifícios públicos no Brasil e Exterior.248
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VASCO PRADO 
(Uruguaiana/RS, 1914 - 
Porto Alegre!RS, 1998)

MODELO EM 
REPOUSO, 1988

Bronze
45 x 51 x 85 cm 
Doação de Lojas Renner
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FREVO,
sem data

Óleo sobre tela 
37 x 45 cm 
Aquisição

HEITOR DOS PRAZERES
(Rio de Janeiro/RJ, 1898-1966)

Foi compositor e pintor autodidata. Seus motivos pictóricos são amiúde 
ligados à música, mais especificamente ao samba. Na sua obra aparecem 
cenas da vida carioca, as favelas, o malandro, as mulatas. Seus personagens 
estão em movimento, quase sempre dançando. Expôs em várias bienais de 
São Paulo, tendo sido premiado na 1- Bienal. Participou de exposições de 
arte primitiva no Brasil e no Exterior. Foi um pintor do povo e fazia arte 
sobre o povo. Tem obras no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo e nos museus de arte moderna de São Paulo e 
de Nova York.254



SEM TÍTULO, 1970

Gravura em metal 
53 x 39 cm
Doação de Lisbeth Rebolo Gonsales

FRANCISCO REBOLO GONSALES
(São Paulo/SP, 1902-1980)

Autodidata, iniciou-se em pintura em 1934. Integrou o Grupo Santa 
Helena, à margem do modernismo brasileiro oficial. Em 1954, recebeu, 
no Salão Nacional, o Prêmio Viagem à Europa, onde tomou contato com 
as lições do Cubismo e passou a estruturar suas paisagens com um certo 
rigor na distribuição das formas. Executou um painel para o Senado 
Federal. Participou de inúmeras exposições coletivas e individuais em 
diversas capitais brasileiras e ganhou muitos prêmios em salões. Sua pin
tura possui fases de temática social, com o colorido discreto que a carac
teriza. Foi homenageado com um filme sobre sua vida e obra, O Anel 
Lírico, e, em 1973, o Museu de Arte Moderna de São Paulo organizou 
uma retrospectiva do seu trabalho. Tem obras no Museu de Arte Moderna 
de São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo e Pinacoteca do Estado de São Paulo.

!
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LUÍS ANTÔNIO CARVALHO DA ROCHA
(Passo Fundo/RS, 1954)

Escultor. Formado em Arquitetura pela UFRGS. Trabalha também em 
projetos museográficos, cenários e figurinos para teatro. Recebeu o 
primeiro prêmio no Salão Jovem/Arte Sul América em Curitiba. A partir 
de então, passou a expor em várias galerias do País e do exterior. Na déca
da de 90, criou e executou o pórtico e painel da Usina do Gasômetro e o 
monumento no acesso dos estudantes ao campus da PUC/RS, ambos em 
Porto Alegre.258
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HEI DE CRUCIFICAR 
O VOSSO REI?, 1974

Óleo sobre eucatex 
91 x 72 cm 
Aquisição

GLAUCO OTÁVIO CASTILHOS RODRIGUES
(Bagé/RS, 1929)

Pintor, desenhista, gravador e programador visual. Estudou no Instituto 
de Belas Artes de Porto Alegre e ingressou na Escola Nacional de Belas 
Artes. Participou da fundação do Clube de Gravura de Porto Alegre. Foi 
diretor de arte da revista Senhor. Depois de morar em Roma, voltou ao Rio 
de Janeiro, onde começou a usar a cidade como tema, lançando um álbum 
em parceria com Ferreira Gullar. Realizou aquarelas de paisagens gaúchas 
para a minissérie O Tempo e o Vento, produzida pela Rede Globo. E o autor 
da obra Primeira Missa no Brasil, que o Governo Brasileiro ofereceu ao 
Papa João Paulo II por ocasião de sua vinda ao Brasil. Participou de bienais 
nacionais e internacionais. Recebeu o Prêmio Viagem ao País em 1960, e 
o Prêmio Aquisição na 9a Bienal de São Paulo. Tem obras no Museu 
Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e 
no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.260



GLAUCO OTÁVIO CASTILHOS RODRIGUES (Bagé/RS, 1929)GLAUCO OTÁVIO CASTILHOS RODRIGUES (Bagé/RS, 1929)

DA SÉRIE: O TEMPO E O VENTO, 1985DA SÉRIE: O TEMPO E O VENTO, 1985

263Aquarela sobre papel; 55,5 x 77 cm; Doação da Rede GloboAquarela sobre papel; 55,5 x 77 cm; Doação da Rede Globo262
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SEM TÍTULO, 1991

Acrílica sobre tela 
100 x 150 cm 
Doação da AAMARGS

»

i

MÁRIO ALBERTO BIRNFELD RÕHNELT
(Pelotas/RS, 1950)

Cursou arquitetura na UFRGS. Junto às atividades artísticas, trabalha 
como designer gráfico. Em seu trabalho, faz experiências associando a 
computação gráfica à arte. Participou dos grupos KVHR e do Espaço 
N.O., que introduziram no Sul novas linguagens artísticas. Expôs no 
Uruguai, Argentina e EUA. Entre outros destaques, foi premiado duas 
vezes no Salão Nacional de Artes Plásticas da FUNARTE. Em seus tra
balhos mais recentes, pinta em negro e branco interiores de castelos, 
museus, escadas e lustres, com riqueza de detalhes.264



A MÃE DOS HOMENS, 1981

Xilogravura 
60 x 77 cm
Doação da Companhia Souza Cruz 
Indústria e Comércio

'

GILVAN JOSÉ SAMICO
(Recife/PE, 1928)

No início, trabalhou com a pintura. Fundou, em 1952, o Ateliê de Arte 
Moderna do Recife. Estudou gravura com Lívio Abramo e com Goeldi. 
Lecionou na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Paraíba. 
Destacou-se em exposições e bienais, tanto no Brasil como no Exterior. 
Entre os prêmios recebidos, estão o de Viagem ao País, em 1962, e o de 
Viagem ao Estrangeiro, em 1968, ambos no Salão Nacional de Belas 
Artes. É considerado um dos maiores gravadores do País. Busca seu 
repertório simbólico nas histórias de cordel. Tem obras em importantes 
coleções particulares, e nos museus de arte moderna de São Paulo e Rio 
de Janeiro, Museus Castro Maya, Museu Nacional de Belas Artes e Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.266



*

PARATI, 1958

Óleo sobre tela
65 x 99,5 cm
Aquisição

'

FRANK SCHAEFFER
(Belo Horizonte/MG, 1917)

Estudou em Viena e formou-se em Engenharia na então Universidade do 
Brasil, em 1943. Posteriormente, foi bolsista do Governo Francês, fre- 
qüentando a Escola de Belas Artes de Paris, tendo aulas com Fernand 
Léger e André Lothe. Mas seu grande mestre, nas suas próprias palavras, 
foi Arpad Szenes. Morou na Noruega, a convite do governo, e lá expôs e 
fez palestras sobre a arte do Brasil. Realizou inúmeras exposições no Brasil 
e no Exterior, recebendo prêmios, entre os quais destaca-se o de Viagem 
ao País, no Salão Nacional de Arte Moderna de 1956. Paisagens marinhas 
são motivos recorrentes na sua pintura. Tem obras no Museu Nacional de 
Belas Artes, Museu de Arte de São Paulo e Museu de Arte Moderna de 
São Paulo.

f
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COMPOSIÇÃO COM LETRAS 
E NÚMEROS [díptico], 1981

Têmpera sobre tela 
46,2 x 46,8 cm 
Doação do Banco Matone

MIRA SCHENDEL
(Zurique/Suíça, 1919 - São Paulo/SP, 1988)

Foi pintora e desenhista. Passou a juventude na Itália, onde formou-se em 
Filosofia. Iniciou sua carreira artística como autodidata, no Brasil, em 
1949, fixando residência em Porto Alegre. Transferiu-se para São Paulo 
em 1952. Fez parte de um grupo de artistas que transitaram entre o figu
rativo e o abstrato. Na década de 60, fez experiência com novos elemen
tos. Uma de suas características foi manter o caminho da experimentação, 
e suas obras, densas e herméticas estão representadas na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Rio de 
Janeiro e Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.270



SEM TÍTULO [políptico], 1986

Guache sobre papel
280 x 114,5 cm 
Doação do artista

LUIZ HENRIQUE SCHWANKE
(Joinville/SC, 1951-1992)

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná, 
foi desenhista, cenógrafo, pintor e escultor. Autodidata, desenvolveu uma 
linha de expressão livre, transitando entre várias correntes. Participou de 
inúmeras exposições coletivas, como a 21à Bienal Internacional de São 
Paulo, e individuais. Ao longo de sua carreira recebeu várias premiações.272



CAVALETE COM ARREIOS 
E BANQUINHO, 1976

Vinil encerado sobre tela
38 x 44,5 cm
Doação do artista

CARLOS SCLIAR
(Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

Foi pintor, desenhista e gravador. Ilustrador da histórica Revista do Globo 
de Porto Alegre, expôs pela primeira vez, como amador, no Centenário da 
Revolução Farroupilha. Em 1940, transferiu-se para São Paulo, onde rea
lizou sua primeira mostra individual de pintura. Integrou, como pracinha, 
a Força Expedicionária Brasileira e, no seu regresso, trouxe uma série de 
desenhos da guerra, expondo-os no Rio de Janeiro, em São Paulo e Porto 
Alegre. Estudou em Paris de 1947 a 1950. Foi um dos fundadores do 
Clube da Gravura de Porto Alegre, em 1950. Radicou-se no Rio de 
Janeiro, realizando marcantes exposições individuais em quase todas as 
capitais da federação e também no Exterior, recebendo vários prêmios. 
Possui obras no Museu de Arte Moderna de Nova York, Museu de Belas 
Artes de Boston, Museu Nacional de Belas Artes, Pinacoteca do Estado de 
São Paulo e Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.274



CARLOS SCLIAR (Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)CARLOS SCLIAR (Santa Maria/RS, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

SESTA (I), 1953NATUREZA MORTA [tríptico], 1960

Linoleogravura e pochoir; 38 x 50 cm; AquisiçãoTêmpera encerada sobre tela; 77 x 173 cm; Aquisição276 277



MÃE MORTA, 1940

Óleo sobre tela
46,5 X 55
Doação de Maurício Segall e Oscar 
Klabin Segall

cm

LASAR SEGALL
(Vilna/Lituânia, 1881 - São Paulo/SP, 1957)

Foi pintor, desenhista, gravador e escultor. Ingressou na Academia de 
Belas Artes de Berlim em 1906. Rebelou-se contra a rigidez acadêmica do 

1910, transferiu-se para Dresden, onde estudouensino ali vigente e, em 
na Academia de Belas Artes, realizando, no mesmo ano, sua primeira
mostra individual. Durante os anos de 1911 e 1912, juntou-se ao grupo 
expressionista alemão. Em 1913, viajou para o Brasil e expôs em São 
Paulo, mudando-se definitivamente para o país em 1923 e naturalizando- 
se brasileiro. Foi um dos introdutores do Expressionismo no Brasil e um 
dos fundadores da Sociedade Paulista de Arte Moderna Realizou mar-

Brasil e no Exterior. Possui obras nocantes exposições individuais no 
Museu de Arte de São Paulo, na Pinacoteca do Estado de São Paulo,
Museu Nacional de Belas Artes e Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. Em 1970, foi criado o Museu Lasar Segall, em São Paulo, que 
possui a maioria de suas obras.278
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SEM TITULO B, 1986

Óleo sobre papel colado em eucatex 
198 x 132 cm 
Doação do artista

i

DANIEL SENISE PORTELA
(Rio de Janeiro/RJ, 1955)

Graduou-se em engenharia em 1980 e, no ano seguinte, ingressou na 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, sendo aluno de Luiz Áquila. 
Participou da exposição denominada Como Vai Você Geração 80?, realizada 
no Parque Lage, que foi recebida pela crítica e pelo público como uma 
expressão de renovação nas artes plásticas. Tornou-se um dos artistas mais 
importantes da década de 80. Atualmente, além do ateliê no Brasil, man
tém outro em Nova York. Desde 1985, participa de bienais no Brasil e no 
Exterior. Sua pintura é baseada em imagens do cotidiano, da história da 
arte e em ilustrações populares. Tem obras nos museus de arte moderna 
de São Paulo e Rio de Janeiro, Museus Castro Maya e Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo.280
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WUBBÊBgmPROJECTIO I, 1984

Instalação, recortes de duratex pintados 
98 x 1950 cm 
Doação da artista
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REGINA SCALZILLI SILVEIRA
(Porto Alegre/RS, 1939)

Graduou-se em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS, onde 
veio a lecionar de 1964 a 1969. No Atelier Livre da Prefeitura de Porto 
Alegre, em 1961/62, estudou pintura com Iberê Camargo, xilogravura 
com Francisco Stockinger e litografia com Marcelo Grassmann. Foi tam
bém aluna de Ado Malagoli. Em 1967, como bolsista do Instituto de 
Cultura Hispânica, estudou História da Arte na Faculdade de Filosofia e 
Letras de Madri. De 1969 a 1973, exerceu atividades artísticas e docentes 
junto ao Departamento de Arte da Universidade de Porto Rico. Trans- 
feriu-se para São Paulo, onde vive e trabalha, alternando períodos entre a 
Europa e os Estados Unidos. Realiza exposições individuais e participa de 
coletivas no Brasil e Exterior. A partir dos anos 70, tornou-se uma das 
mais importantes artistas brasileiras, com trabalhos instigantes, em que se 
destacam as sombras projetadas em perspectiva. Tem obras na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo e no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
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NATUREZA MORTA, 1954

Óleo sobre tela 
60 x 49 cm 
Aquisição

DESENHO 11, 1977

Crayon e sangüínea sobre papel 
56 x 37 cm
Doação da artista

ALICE ARDOHAIN SOARES
(Uruguaiana/RS, 1917)

Diplomou-se em pintura e escultura no Instituto de Artes da UFRGS, 
onde foi professora. Estudou pintura com Horácio Juarez, em Buenos 
Aires e André Lothe, no Rio de Janeiro; serigrafia com Júlio Plaza; gravu
ra em metal com Iberê Camargo e litografia com Marcelo Grassmann. 
Esteve na 1- Bienal de São Paulo e participou de inúmeras exposições 
individuais e coletivas no Brasil e no Exterior, recebendo prêmios. Sua 
obra é figurativa e nos mostra um desenho leve, delicado. Em 1998, por 
ocasião dos 50 anos de vida artística, foi tema do livro Alice & Alice.288
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SOBREVIVENTE IV, 1971

Escultura em materiais diversos 
100 x 35 x 63 cm 
Doação do artista

FRANCISCO STOCKINGER
(Traun/Áustria, 1919)

Escultor, desenhista e gravador. Morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
onde estudou com Bruno Giorgi. Em 1954, transferiu-se para Porto 
Alegre e começou a trabalhar com xilogravuras, destacando-se nacional
mente. Em 1975, representou o Brasil na Bienal da Pequena Escultura em 
Budapeste, Hungria e, no ano seguinte, realizou exposição individual em 
Roma. Já expôs em quase todas as capitais do país, é premiado no Brasil 
e Exterior e tem obras ornamentando diversas praças, parques e institu
ições. Criou o Ateliê da Vila Nova, local de aprendizado de jovens escul
tores. Sua obra tem caráter figurativo e expressionista, a partir de temas 
como guerreiros bárbaros e figuras dramáticas, em bronze, de forte 
denúncia social. Tem obra no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.290



FRANCISCO STOCKINGER 
(Traun/Áustria, 1919)

SÉRIE GABIRUS, 1996

Bronze patinado 
128 x 52 x 24 cm
Doação de Jorge Gerdau Johannpeter e 
Justo Werlang.

SEM TÍTULO, 1954

Xilogravura 
28,7 x 30 cm 
Doação do artista
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CALIGRAFIA DO TEMPO, 1999 
[políptico]

Eletrofotografia e pintura sobre papel 
216x216 cm 
Doação da artista

i

*

LIANA MAHFUZ TIMM
(Serafina Corrêa/RS, 1959)

Arquiteta, poeta e artista plástica. Graduou-se em arquitetura pela 
UFRGS, iniciando suas atividades em artes plásticas em 1969. Em 1972, 
passou a lecionar no curso de Arquitetura da Universidade do Rio do 
Sinos, onde coordenou pesquisa no campo de comunicação visual na 
disciplina de Desenho. Paralelamente dedica-se à Escultura e ao Desenho. 
Desenvolve trabalhos na área de artes gráficas. É uma das criadoras do 
Grupo 4x4. Desenha também cenários e figurinos para teatro. 
Atualmente leciona na UFRGS e atua como professora convidada do 
Curso de Especialização em Design Gráfico na 
de várias exposições coletivas e individuais. Seu trabalho tem característi
cas próprias e lança sobre o mundo um olhar crítico.

UNISINOS. Participou

\
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TRÊS SEMANAS, 1993

Acrílica sobre tela 
763,5 x 459 cm 
Doação da artista

MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA
(Innsbruck/Áustria, 1941)

Gravadora, desenhista e pintora. Formou-se em Filosofia Pura na sua 
cidade natal, em 1965. Transferindo-se no mesmo ano para o Brasil, 
reside entre Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Estudou pintura 
com Iberê Camargo entre 1969 e 1970 e, ainda na década de 70, com 
Danúbio Gonçalves, Paulo Menten, Paulo Peres, José de Lima e Eduardo 

com Marta Loguércio e Anico Herskovits, o ate- 
lier MAM de litografia, que se tornou um movimentado centro de 
gravadores. Participou de inúmeras exposições com uma obra variada, ora 
irônica e mordaz, ora lírica e apaixonada, mas sempre de grande expres
sividade e rico cromatismo. Tem obras no Museu de Arte Moderna de São 
Paulo e na Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Sued. Em 1980, funda,
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GERALDO TRINDADE LEAL
(Santana do Livramento/RS, 1927)

Pintor, desenhista e gravador, autodidata. Freqüentou a SADA - 
Sociedade Amigos da Arte. Viajou por várias cidades do Brasil e do 
Exterior, onde entrou em contato com as expressões artísticas do momen
to. Participou de exposições individuais e coletivas, sendo premiado no 
Brasil e no Exterior. Expôs na 7‘3 Bienal de São Paulo e tomou parte em 
representações brasileiras na França, Itália, Inglaterra, Áustria, Israel e 
Iugoslávia. A sua obra mostra o cotidiano cultural regional do pampa, 
usando uma linguagem toda sua, mas contemporânea. Possui obras na 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, Museu de Arte Moderna de Santa Catarina e Museu de Arte 
Contemporânea de Skopje, Iugoslávia.300
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01, 1984/86

Materiais diversos sobre papel 
62 x 63 cm 
Doação do artista

'

TUNGA
(Palmares/PE, 1952)

Antônio José de Barros Carvalho e Mello Mourao radicou-se no Rio de 
Janeiro e cursou Arquitetura na Universidade de Santa Úrsula. Participou 
de diversas bienais nacionais e internacionais como a de Veneza, Tóquio, 
Bélgica, Canadá, Alemanha, Cuba, Coréia, EUA e França, tendo recebido 
muitos prêmios, e fez individuais em Chicago, Londres, Nova York, Miami, 
Arizona, Buenos Aires, México, Espanha e França. Publicou o livro Barroco 
de Lírio. Na sua obra, faz uso dos mais variados materiais, como seda, cabe
los, chumbo e ossos, construindo enormes instalações ou pequenas escul
turas minimalistas. Tem obras no Museu de Arte Moderna de São Paulo e 
do Rio de Janeiro e em importantes coleções no Brasil e Exterior.302



TÊMPORA MUTANTUR, 1889

Óleo sobre tela 
110 x 144 cm

1

j
I

PEDRO WEINGÀRTNER
(Porto Alegre/RS, 1853-1929)

Expoente da pintura sul-riograndense, em 1879 foi para a Alemanha, lá 
freqüentando a Real Academia de Belas Artes de Berlim por quatro anos. 
Mudou-se para Paris onde continuou seus estudos. Apesar de fixado na 
Europa, voltou periodicamente ao Brasil. Nestas estadas, pintou muitas 
cenas da vida dos colonos riograndenses e paisagens da zona da serra, com 
riqueza de detalhes. Também trabalhou com a gravura em metal e a 
litografia. Deixou um acervo riquíssimo de retratos, registrando tipos 
humanos e paisagens da área rural. A formação européia acentuou seu 
gosto pela “pintura de gênero”, uma das expressões características do aca- 
demicismo do fim do século XIX. Sua pintura está presente no Museu 
Nacional de Belas Artes, Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museu de 
Arte de São Paulo.304





PEDRO WEINGÀRTNER (Porto Alegre/RS, 1853-1929)PEDRO WEINGÃRTNER (Porto Alegre/RS, 1853-1929)

PAISAGEM, 1918ESCOMBROS, sem data

Óleo sobre tela; 28 x 48 cm; AquisiçãoÓleo sobre tela colada em madeira; 28 x 48 cm; Aquisição 309308



PEDRO WEINGÀRTNER (Porto Alegre/RS, 1853-1929)PEDRO WEINGÀRTNER (Porto Alegre/RS, 1853-1929)

ESTUDO DE INTERIOR, sem dataCOZINHA, 1890

Óleo sobre tela; 38 x 48 cm; Aquisição 311Óleo sobre tela; 37,5 x 44,5 cm; Aquisição310
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BALANÇA, 1976

Vinil e grafite sobre duratex 
100 x 100 cm 
Doação do artista

ABELARDO ZALUAR
(Niterói/RJ, 1924-1987)

Desenhista, pintor, fotógrafo e professor. Cursou a Antiga Escola Nacional 
de Belas Artes. Participou de diversas bienais e salões nacionais de Arte 
Moderna, ganhando vários prêmios, inclusive o Prêmio Viagem ao 
Exterior. Fez inúmeras exposições coletivas e individuais em diversas capi
tais brasileiras e em Lisboa, Washington, Roma, Viena, Amsterdã, Madri e 
Mônaco. Sua obra tem predominância abstrata, com simplificação de 
traços e tendências geometrizantes. Tem obras nos principais museus 
brasileiros como na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museus Castro 
Maya, Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo e Museu de Arte Moderna de São Paulo.312
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ERNEST ZEUNER 
(Zwikau/Alemanha, 1895 - 
Porto Alegre/RS, 1967)

A VIDA NA CIDADE:
VISÃO GERAL DE UMA CIDADE,
sem data

Têmpera sobre papel 
76,4 x 29,2 cm
Doação da Secretaria de Estado da 
Cultura do Rio Grande do Sul

ERNEST ZEUNER (Zwikau/Alemanha, 1895 - Porto Alegre/RS, 1967)

A VIDA NO CAMPO: MEIOS DE TRANSPORTE USADOS NO CAMPO, sem data

Têmpera sobre papel; 25 x 36,5 cm; Doação da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul316 317
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