


MARGS EM SEDE PRÓPRIA 

O COMEÇO DE UMA NOVA HISTÓRIA

26 de outubro, de sua sede definitiva,Com a inauguraçao, a ...
localizada no prédio da antiga Delegacia Estadual do Ministério da 
Fazenda, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul iniciou vida nova, 
propondo-se agora, com melhores condições de espaço físico - e 
contando também com pessoal técnico especializado - a ser efetiva
mente um museu aberto e vivo.

A primeira dama do Estado, d. Ecléa Guazzelli, acompanhada pelo Dr. Luiz Inácio 
Medeiros, diretor do Museu, abre ao público as portas da nova sede do MARGS.

SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CULTURAIS 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
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1954-ANO DA CRIAÇAO DO
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

O MARGS surgiu há 25 anos, ou mais precisamente quando a lei 
n9 2345 de 29 de janeiro de 1954 estabeleceu a criação da Divisão de 
Cultura da SEC. Nessa ocasião, através da Diretoria de Artes dessa 
Divisão foi prevista a criação de um Museu de Arte no Estado, como 
organismo necessário á preservação e divulgação de nosso patrimô
nio artístico e cultural.

No decorrer de 1954, o professor Ado Malagoli - designado 
para dirigir o MARGS - dedicou-se às atividades de organização do 
novo Museu. Foi com a mostra “Exposição de Arte Brasileira 
Contemporânea”, realizada já em 1955 na Casa das Molduras, que o 
MARGS deu inicio as suas atividades. Instalado provisoriamente no 
"foyer” do Teatro $ão Pedro, em 1957 o Museu teve oficialmente 
aberta a sala de exposições preparada por Malagoli, com uma mostra 
retrospectiva de Pedro Weingàrtner, um dos nomes mais importantes 
no campo das artes plásticas rio-grandenses.

- EXPOSIÇÃO

.

Uma das saias de exposição da sede provisória do MARGS, localizada na Av. Salgado Filho.Aspecto da inauguração do Museu de Arte, no Teatro São Pedro, em 1957. À soleni
dade estavam presentes o então Governador do Estado, Dr. lido Meneghetti; D. Vicen
te Scherer, Arcebispo Metropolitano; Professor Ado Malagoli, Diretor da Divisão de 
Cultura e responsável pela organização do MARGS; e Professor Tasso Corrêa, Diretor 
do Instituto de Belas Artes.

Após a permanência de quase 17 anos no Teatro São Pedro, o 
Museu de Arte mudou-se para a Av. Salgado Filho, também sede 
provisória. Foi através do Decreto n9 73.789, de 11 de março de 1974 
que o MARGS recebeu autorização para instalar-se no prédio da 
antiga Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda, sua sede 
definitiva.

MUDANÇA PARA A NOVA SEDE

Somente em 1978, e graças aos esforços do Delegado Estadual 
do Ministério da Fazenda, Carlos Alberto Peracchi Barcello*s, é que 
ocorreu a instalação do Museu em sua nova sede.

Com a casa ainda parcialmente ooupada por algun9 setores da 
Delegacia Fiscal, em maio o MARGS iniciou a mudança.

Os primeiros a serem tranôferidós foram os setores que se 
encontravam no 59 andar do èdifíció da Av. Salgado Fiiho: o Núcleo 
de Documentação e Pesquisa, o Núcleo de Extensão e o Núcleo 
Técnico, hoje Núcleo da Galeria. A Direção, o Núcleo Administrativo 
e o Núcleo do Acervo permaneceram ainda no prédio antigo até o 
mês de junho. Embora em dependências provisórias, e sem as 
necessárias acomodações nos primeiros meses, os diferentes nú
cleos prosseguiram em suas atividades normais, sendo apenas 
suspensas as exposições do Acervo e as sessões de cinema, que 
eram realizadas habitualmente ás terças-feiras.
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"As quatro fachadas são harmonio
sas em seu estilo neoclássico que prece
deu ao barroco. Poder-se-ia denominá-lo 
neo-renascentista alemão”.'1 É o que nos 
diz Fernando Corona, ao analisar o pré
dio. E, entre outras informações, acres
centa: "Seria curioso constatar que sua 
estrutura não é de concreto armado. O 
sistema estrutural usado pelo engenheiro 
Rodolfo Ahrons era o uso de colunas e 
vigas de ferro duplo T ou outras em 
forma de U, revestidas de cimento e areia 
grossa, com acabamento de massa fina. 
Ainda não era usado em Porto Alegre o 
sistema Monier, com vergalhões lamina
dos e armados, mais o concreto de ci
mento e pedregulho. A pintura original, 
tanto dos Correios e Telégrafos como a 
da Delegacia Fiscal era de um cinza claro 
pintado ainda quando o reboco estava 
para secar. Este sistema tinha importân
cia pela durabilidade". (...) "Parece-me 
importante ressaltar no belo edifício da 
antiga Delegacia Fiscal a existência da 
escultura decorativa e estatuária nas fa
chadas e no interior. Todas elas são de 
autoria do grande escultor Alfred Adloff, 
alemão de Düsseldorff. Também esculpiu 
em baixo relevo, o medalhão em bronze 
do Ministro Rivadávia Corrêa que orde
nara a construção do edifício”.

Abrigando agora um museu, ativida
de bem diversa da que fora destinado 
quando de sua construção, o prédio pre
cisou sofrer várias reformas para 
adaptar-se às novas funções. Assim, en
tre as primeiras reformas, constaram a 
remoção de paredes divisórias, a pintura 
interna, a restauração de vitrais, a arru
mação das salas de trabalho, do salão de 
conferências, das dependências para 
cursos, da oficina de restaurações.

Com a preocupação de segurança e 
preservação das obras, foram confeccio
nados painéis para exposição e instalados 
equipamentos próprios para evitar a de
terioração das obras expostas, como a do 
aparelho para medir e controlar a umida
de do ambiente e os filtros de luz nas 
vidraças, com a finalidade de reduzir a

>ch. Walmi Gruc.u» de

O PRÉDIO E SUAS REFORMAS

O prédio onde se instalou o MARGS 
foi erguido em 1913, na gestão do Minis
tro da Fazenda Rivadávia da Cunha Cor
rêa.

Construção arquitetada por Adolfo 
Gundlach, teve a colaboração do escultor 
Alfred Adloff e do engenheiro Rodolfo 
Ahrons. O resultado foi um prédio impo
nente, ocupando cerca de 4.000 m2 de 
área,com amplo espaço interno.

No salão, já com lâmpadas fluorescentes especiais, 
é feita a montagem dos novos painéis de exposição.

radiação ultravioleta sobre as peças. 
Também visando a proteção das obras, 
foram instaladas lâmpadas fluorescentes 
especiais (sem raios ultravioletas), as 
quais evitam prejudicar as telas. As salas 
destinadas aos desenhos e gravuras fo
ram totalmente revestidas de preto (des
de as paredes, carpetes, até as cortinas), 
para reduzir a intensidade da luz sobre as 
obras, ao mesmo tempo em que possibili
ta destacá-las do fundo, tornando-as bem 
visíveis.

O salão principal do MARGS, destinado às exposi
ções do Acervo, foi o primeiro a entrar em refor
ma. A restauração e limpeza dos vitrais formam fei

tos gratuitamente pela Vidraçaria Werres.Na remodelação do prédio, a pintura das paredes 
internas.

Atingindo um total de Cr$ 600.000,00 
estas reformas contaram com a ajuda, 
sob a forma de doação, de várias empre
sas da Capital. As primeiras foram: 
Renner-Hermann Tintas, Olvebra Indus
trial de Óleos Vegetais, Linck Equipa
mentos Rodoviários e Banco do Brasil.

Também a Delegacia Fiscal do Minis
tério da Fazenda prestou sua colaboração 
cedendo grande parte de seu mobiliário 
para atender às necessidades de serviço 
dos núcleos do MARGS recém- 
instalados.

Importante, ainda, foi a colaboração 
de artistas, colecionadores e amigos do 
MARGS que prestaram seu total apoio à 
realização de um leilão de obras de arte, 
tendo em vista obter fundos para a 
conclusão da reforma e para a aquisição 
de laboratório de fotografia, laboratório 
de serigrafia, higrômetro e outras melho
rias para a nova sede.

1 CORONA. Fernando. Destino feliz. Correio do 
Povo, Porto Alegre, 28 de out. 1978. Caderno 
de sábado, p.6.
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Porcella, Péricles Gomide, Plinio Cesar Bernhardt, Regina Rigão Regina 
Tricot Santos, Renato Rosa, Roberto Cidade, Rodolfo José'Garcia, 
Romanita Martins, Rose Lutzenberger, Roseli Jahn, Rubem Costa 
Cabral, Rui Pedro Schmitz, Savério Castelani, Simone Michelin Basso 
Soma Moeller, Stina Birgitta Beckmann, Suzana A. Sommer, Vagner 
Rodolfo Dotto, Vera Chaves Barcellos, Vera Gewer, Vera Sclowsky 
Grimberg, Vera Maria Hemb Becker, Vera Selbach, Walmir Crusius de 
Souza, Wilbur Olmedo, Wilson Alves, Wilson Cavalcanti, Yonne Berga- 
maschi e Zilda Zanella Marques.

LEILÃO DE ARTE, UMA FELIZ INICIATIVA

A idéia da realização de um leilão de arte em benefício do Museu 
obteve aceitação geral. Formou-se logo uma comissão de amigos do 
MARGS - integrada por‘Guilhermino Augusto Cesar, Alice Brueg
gemann, Rose Lutzenberger, Vagner - Dotto, Otávio Pereira, Tina 
Presser, Renato Rosa, Eduardo Connil e Hector de Leon - que 
mobilizou a comunidade gaúcha para levar a termo essa campanha.

Com total receptividade, artistas, galerias e colecionadores 
(principalmente gaúchos, mas até mesmo do Uruguai) e amigos do 
MARGS começaram a doar obras para o leilão, atingindo, no final, 
cerca de 180 peças. As doações foram feitas pelas seguintes
pessoas:

Adalberto Estrázulas, Aglaé Machado de Oliveira (Amo), Alice 
Brueggemann, Analino Zorzi, Ana Luiza Alegria, Anestor Tavares, 
Anico Herskovits, Dr. Antônio Benincá, Antônio Cândido da Silveira 
(Tunuca), Aríete Sauer, Arlinda Magalhães Nunes, Armando Almeida, 
Armindo Libardi, Amo Vontobel Filho, Astrid Linsenmayer, Bea 
Kassow, Calasans Neto, Carlos Alberto Petrucci, Carlos Athanázio, 
Carlos Augusto da Silva (Gutê), Carlos Carrion de Brito Velho, 
Carlos José Pasquetti, Carmem Silvia Moralles, Christine Schlabitz, 
Circe Saldanha Pilla, Clara Pechanski, Clarice Dornelles, Cláudia 
Stern, Clébio Sória, Cleusa Peralta, Danilo Espíndula Braga, Danúbio 
Gonçalves, De Curtis, Didonet, Doralice Pereira Neves, Elizabeth da 
Cruz Nunez, Elizabeth Hoerde, Enio Lippmann, Fernando Bittencourt, 
Fernando Duval, Flávio Rocha , Francisco Riopardense de Macedo, 
Frederico Amen, Gastão Hoffstetter, Glória Corbetta, Gomercindo 
Pacheco (Guma), Graça Cerutti, Guilhermino Augusto Cesar, Helena 
Dorfmann, Helena Maya D'Ávila, Helmut Bergmann, Henrique Leo 
Fuhro, Hilda Hõber Harres, Hilda Motta, llka Babot Miranda, lisa 
Monteiro, Isoldy W. Becker, Iná Fantoni, Inge Bòhn, Inge Spieker de 
Souza, Ingeborg Friedrich, Jaci dos Santos Cordeiro, Jader Siqueira, 
Jair Dias, Jesus R. G. Escobar, Joana de Azevedo Moura, João Batista 
Mottini, João Carlos Henz, José Antônio Flores, José Carlos Moura, 
José Luiz Mayer, Júlio Flash, Jussara Cirne de Souza, Karin Marilin 
Lambrecht, Leda Flores, Liba Juta Knijnik, Ligia Dariano Kern, Lobélia 
Dymer, Luiz Carlos da Cunha, Luiz Fernando da Luz, Luiza Fontoura, 
Lygia Nunes, Magdalena Lutzenberger, Dr. Manuel Pittermann, 
Maria Beatris Caruso, Maria Beatriz Battione Pawer (do Uruguai), 
Maria Esther Mussoi, Maria de Lourdes Sachez Hecker (Dilu), Maria 
Di Gesu, Maria Inês Kliemann, Maria Lídia Magliani, Maria Pilla, Maria 
Tomaselli Cirne Lima, Marília Rodrigues, Mariliza Baldini, Mário 
Alberto Rohnelt, Marlies Ritter, Marta Loguércio, Maurício Pacheco 
Guimarães, Milton Kurtz, Nélide Casaccia Bertoluci, Nélbia Romero 
(do Uruguai), Nelson Baibich, Nelson Ellwanger, Noé Mohr de Mello, 
Norma Simões Lopes Duarte, Oda, Olegário Triunfo, Oscar Ferrando 
(do Uruguai), Otávio Pereira, Paulo Amaral. Paulo Haeser. Paulo

Em primeiro plano, o leiloeiro Norton Fernandes, que dirigiu o pregão das 180 peças 
doadas.

O pregão teve lugar nas dependências do MARGS, nas noites 
de 26 e 27 de setembro, contando com a especial colaboração do 
leiloeiro Norton Fernandes.

O público — constituído de artistas e pessoas da sociedade local 
- lotou o salão, participando ativamente dos lances, o que resultou 
numa boa renda para o MARGS.

Colaborando para o sucesso da promoção, o Buffet ‘‘La Fête", 
com ótimos serviços de bebidas e garçons, atendeu aos convidados.

Entre as muitas presenças, destacaram-se a de Jacy e Alécio 
Ughini, Jorge Amaro e Vera Lia Cavalheiro, Israel Golbert, Léo 
Starhan, Roberto Telles Ferreira (que arrematou o óleo de Alice 
Brueggemann, no valor de Cr$ 20.000,00, a obra mais cara do leilão) 
Arno Vontobel Filho, Werner Schinke e Maria Alayde Poli, todos bons 
compradores nas duas noites.

Além da "Natureza Morta”, da conceituada artista Alice Brueg
gemann, foram bastante disputadas a aquarela ‘‘Descanso”, de José 
Lutzenberger e as esculturas em ferro e latão de Roberto Cidade.
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A placa comemorativa e a abertura dos salões de exposição

Após a apresentação do balé, já no 29 andar, o Dr. Sinval 
Guazzelli e D. Ecléa descerraram uma placa alusiva aos atos de 
inauguração da sede definitiva do MARGS.

A seguir foi aberta a “Mostra do Desenho Industrial Gaúcho", 
com a exposição de trabalhos de “designers" de nosso Estado 
elaborados para sete firmas rio-grandenses.

Também foi inaugurado pelo Sr. Governador o “III Salão de 
Cerâmica do Rio Grande do Sul", promoção do MARGS que contou 
com a participação de mais de 30 artistas plásticos.

»

Com a presença do Governador do Estado, Dr. Sinval Guazzelli, e de sua esposa, D. 
Ecléa, a abertura oficial da nova sede do MARGS.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE

Em solenidade bem simples, presidida pelo Governador do 
Estado, Dr. Sinval Guazzelli, o MARGS abriu oficialmente suas portas 
a 26 de outubro último, contando com a presença de inúmeras 
autoridades do Estado e do Município.

Inicialmente, o Governador desatou a fita da porta principal do 
prédio, dando por inaugurada a nova sede do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. A seguir, as autoridades e demais pessoas presentes 
foram recebidas pelo Secretário de Educação e Cultura, Prof. Plácido 
Steffen, pelo Diretor do DAC, Dr. Paulo de Almeida Amorim, além do 
Diretor do MARGS, Dr. Luiz Inácio Medeiros e dos funcionários da 
casa. Jornalistas e fotógrafos documentam o ato de inauguração da nova sede.

A visita ào novo prédio iniciou-se no 19 andar, onde se localiza o 
Salão Principal, com a exposição de óleos e esculturas de artistas 
estrangeiros, nacionais e rio-grandenses e mais duas salas (as salas 
negras) destinadas à mostra de gravuras e desenhos do Acervo.

Ao final da visita ao 19 andar, o Governador, sua esposa e demais 
convidados assistiram a um espetáculo de balé programado para 
essa data.

Homenagem a Ado Malagoli

Passando à sala do Diretor do Museu, o Dr. Sinval Guazzelli 
presidiu à instalação do quadro com a fotografia de Ado Malagoli, 
numa justa homenagem a este artista que foi o fundador e primeiro 
diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.O Balé de llse Simon

Antes de se retirarem do Museu, o Governador e demais 
autoridades foram convidados a deixar sua assinatura no livro de 
visitas do MARGS. Na ocasião, receberam como lembrança da 
solenidade de inauguração a reprodução de uma foto do prédio atual 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Com música de Marlos Nobre e coreografia ae llse Simon e 
Dreher, o Balé “Mosaico” foi magnificamente interpretado por um 
grupo de 18 bailarinos. O balé, que durou cerca de oito minutos, teve 
sua apresentação no próprio salão das esculturas, sobre um sugesti
vo piso de mosaicos do início do século.
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EXPOSIÇÃO DO ACERVO NA NOVA CASA

')
Pela primeira vez, nas amplas salas de sua nova sede, o MARGS 

teve oportunidade de expor um maior número de peças de seu 
Acervo. Das 620 obras que o integravam na ocasião do ato inaugural 
(hoje, já ultrapassam a 700) cerca de 180 peças foram mostradas ao 
público.

Representando a arte missioneira do Rio Grande do Sul, no átrio 
encontravam-se "São Francisco Xavier”, “Senhor dos Passos" e 
“Anjo”, históricas peças esculpidas em madeira.

No salão principal, na ala direita, foi dado destaque aos artistas 
rio-grandenses, com obras de Pedro Weingãrtner, Ângelo Guido, 
Castaneda, João Fahrion, Glênio Bianchetti, Carollo, Ado Malagoli, 
Petrucci, José Lutzenberger, Alice Brueggemann, Jader de Siqueira, 
Cláudio Carriconde e outros.

"Têmpora Mutantur", óleo de Pedro Weingãrtner, empréstimo da Pinacoteca do Palá
cio Piratini para a Mostra de Inauguração da nova sede do MARGS.

Três telas — “Paisagem”, de Ângelo Guido, “Colheita”, de Di 
Cavalcanti, e “Pintura” de Iberê Camargo - foram transferidas da ala 
residencial do Palácio Piratini para o MARGS. Também o óleo 
“Têmpora Mutantur”, de Pedro Weingãrtner foi especialmente cedi
do pelo Governador Sinval Guazzelli para a reabertura da mostra do 
Acervo. Ainda nesta exposiçãO/O público teve oportunidade de ver 
“Retrato de Luiz Cosme", de Inimá de Paula (empréstimo da Discoteca 
Pública “Natho Henn") e “O Bêbado”, de Aldo Locatelli, obra trazida 
para o Museu como empréstimo da Presidência da Assembléia 
Legislativa.

A escolha das peças para a “Exposição Permanente I”, que 
marcou a inauguração da nova sede do MARGS, foi embasada no 
critério histórico-cronológico. Para que um maior número de pessoas 
tenha oportunidade de ver as obras em exposição, o Museu adotou 
um sistema de rodízio de peças a cada noventa dias.

Para esta primeira mostra, houve uma grande preocupação em 
apresentar aos visitantes peças bastante significativas. Como algumas 
delas não se encontravam em perfeito estado de conservação, o 
MARGS entregou-as a especialistas, dando início, assim, à preservação 
e restauro de importantes obras que integram o Acervo.

No centro do salão principal, a exposição de esculturas que integram o Acervo.

Na ala esquerda encontravam-se peças de artistas nacionais e 
estrangeiros, algumas valiosas adquiridas para a formação do Acervo 
como "Dr. Faust" de Jean Paul Laurens, “Retrato”, de Lembach, “A 
Dama de Branco”, de Arthur da Costa Timotheo, e “O Menino do 
Papagaio” de Portinari e "Dorso de Mulher” de Eliseu Visconti. Ai 
também estavam expostas obras de Juan Geoffroy, Lucien Simon, 
Bernard Bouts, Manuel Cargaleiro, Joseph Bail, Bernardelli. Aldo 
Bonadei e Pedro Alexandrino Borges.

A área central foi destinada às esculturas, objetos e cerâmicas, 
onde era possível apreciar obras de Mário Cravo, Clóvis Peretti, 
Vasco Prado, Guma, Fernando Corona e Xico Stockinger.

Junto ao salão principal, as duas salas negras expunham 
desenhos e gravuras de renomados artistas como Iberê Camargo, Joãoi 
Faria Viana, Fayga Ostrower, Maria Bonomi, Alice Soares, Magliani,, 
Manoel de Araújo Porto Alegre, Leopoldo Gottuzzo.

Novo Catálogo Relaciona Obras do MARGS

Tanto as obras em exposição como as demais pertencentes ao 
Acervo, recebidas até o inicio de 1978, foram arroladas em um 
catálogo lançado poucos dias após a inauguração.

O novo ‘Catálogo Geral das Obras" relaciona mais de 600 peças, 
incluindo pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, cerâmicas, cola
gens, objetos e fotografias de artistas estrangeiros e nacionais, 
destacando-se em maior número os gaúchos.

O catálogo anterior, editado em 1974 publicou a relação de 238 
obras de arte. Comparando os dois catálogos, constata-se o expressi
vo crescimento do número de obras do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, graças, especialmente, às doações feitas pelos artistas.

1

11B. inf. MARGS, 4(10): 10-12, jan./abr. 197910 B. inf. MARGS, 4(10): 10-12, jan./abr. 1979



*

Aspecto gera! da mostra de trabalhos classificados no "III Salão de Cerámlcã dô Rid 
Grande do Sul".

O III SALÃO DE CERÂMICA
Na ala direita do salão principal, a mostra da pintura gaúcha.

Promoção mais abrangente, uma vez que se estendeu aos 
Estados de Santa Catarina e Paraná, o III Salão de Cerâmica recebeu 
a inscrição de 168 peças, das quais 96 foram postas em exposição.

O júri, composto pelos artistas Plinio Cesar Bernhardt, Jader 
Siqueira e Wilbur Olmedo e pelos críticos Antonio Hohlfeldt e 
Orlando Carlos Brasil, selecionou como vencedoras as seguintes 
obras: “Eva”, de autoria de Neusa A. Mattos (Prêmio Aquisição - 
Companhia Riograndense de Mineração); “Outono”, de Cecilio 
Holden Garland (Prêmio Aquisição - Grupo Gerdau) e “Dois em 
Um”, de Marilene Thomé Englert (Prêmio Aquisição Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul).

Além destas, o júri destacou cinco peças, atribuindo-lhes menção 
honrosa. Receberam esta distinção: “Dorso”, de Marlies Ritter; 
“Cabeça", de Rosemari Alice Spinato Scotti; “Forma IV”, de Liliana 
Marion Moeller; “O Amor Protegendo a Vida” - da série “A Vida e o 
Amor”, de Maria Teresa Ferreira Fontoura e “Porto Alegre - 
Prefeitura e Mercado”, de Ingeborq Friedrich.

Tanto para o júri como pgra o público apreciador de arte, este 
III Salão de Cerâmica apresentou extraordinário nível de criação, 
mostrando-se bastante superior aos realizados nos anos anteriores.

A entrega dos prêmios ocorreu no dia 11 de novembro, em 
sessão realizada no Auditório do MARGS. Na ocasião, um dos 
integrantes do júri, o ceramista Wilbur Olmedo, mostrou slides sobre 
o Salão de Cerâmica realizado em Buenos Aires, tecendo considera
ções sobre as peças lá expostas. Isto deu motivo a um debate com os 
artistas presentes, quando foram apontados aspectos importantes do 
Salão promovido pelo MARGS e da situação atua! da cerâmica em 
nosso Estadõ.

Nas salas negras, a exposição de desenhos e gravuras.

t
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MARGS EM 1979: REALIZAÇÕES E PERSPECTIVASMOSTRA DE DESENHO INDUSTRIAL GAÚCHO

Neste ano de 1979, o MARGS pretende dinamizar ainda mais sua 
programação. O Museu de Arte deverá ser cada vez mais aberto à 
comunidade que o criou e que o tem auxiliado e apoiado no decorrer 
destes 25 anos. Assim, as experiências iniciadas em 1977, como “O 
Museu Vai à Indústria” e “Encontros de Artistas Plásticos com 
Estudantes de 29 Grau” terão continuidade de forma ainda mais 
abrangente no decorrer deste ano. Prossegue, deste modo, o 
MARGS em seu objetivo de deselitização da arte, meta a que se 
propôs no desenvolvimento de suas atividades.

Desde sua inauguração, no mês de outubro, o Museu adotou o 
horário de visitação de terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas, 
ininterruptamente. Neste horário prosseguirão as exposições do 
Acervo no 19 andar (átrio, salão principal e salas negras) renovando- 
se a mostra de obras a cada três meses.

De novembro de 1978 até o final de janeiro deste ano, o MARGS 
apresentou a mostra retrospectiva de Paulo Osório Flores, artista 
rio-grandense falecido em 1957.

Nos meses de janeiro e fevereiro sob o patrocínio do 
MARGS/DAC/SEC e da Rede Brasil de Comunicações foi realizada 
a “Promoção Mar à Tona”, abrangendo serra e mar, que levou obras 
de gravuristas gaúchos às localidades de Gramado, Canela, Torres, 
Capão da Canoa, Atlântida, Tramandaí, Cidreira e Cassino.

Aproveitando ainda o período de veraneio, teve lugar em 
Tramandaí e Imbé no dia 18 de fevereiro a promoção “Artista na 
Praia”, encerrada com a exposição dos trabalhos no Hotel Samburá.

Instalado no 29 andar do prédio do MARGS, encontra-se aberto 
desde o dia 8 de março o "Museu de Tradições e Arte Popular”, que 
tem como presidente de honra a Sra. Ecléa Guazzelli. O material 
exposto neste Salão pertence à Senhora Maria de Lourdes Noronha 
Pinto, de tradicional família da cidade de Vacaria, em nosso Estado.

A princípio, este Museu funcionará sob a forma de exposições 
rotativas, renovados periodicamente. Seguindo-se a esta primeira 
exposição, que se intitula “Trabalhos Manuais Femininos", será 
apresentada a mostra “O Couro”, dedicada ao homem rio-grandense.

Ainda em março: com início dia 20, tivemos a exposição de fotos 
da coleção pertencente a Ivan Cabeda, focalizando Porto Alegre no 
período compreendido entre 1880 e 1930. Esta primeira exposição 
mostrou aspectos da Praça da Alfândega. As outras mostras a serem 
realizadas no decorrer do ano, terão como tema: Modas, Perfis, 
Praça da Matriz, Eventos, todas apresentando Porto Alegre antigo.

Para o mês de maio está programada a mostra do Acervo da Sul 
América Seguros, que possui cerca de 40 obras, encontrando-se 
entre elas Portinari, Tarsila do Amaral e Volpi.

Dentro do Projeto Arco-lris, realização INAP/FUNARlE em 
co-patrocínio com o MARGS, teremos também no mês de maio a 
“Retrospectiva de Géza Heller” que consta, em sua maior parte, de 
desenhos gravuras e monotipias deste artista nasoido na Hungria, 
hoje naturalizado brasileiro.

Atividade técnico-artística ainda recente em nosso meio, o 
desenho industrial já pode, no entanto, ser considerado expressivo no 
Rio Grande do Sul. Podemos mesmo afirmar que vários projetos 
gaúchos nessa área são conhecidos internacionalmente e possuímos 
até uma premiação- única no País - instituída pela FIERGS em 1973.

Foi com o objetivo de divulgar e documentar o trabalho de 
criação realizado por “designers” de nosso Estado que o MARGS 
promoveu a mostra “Desenho Industrial Gaúcho”.

Esta iniciativa pioneira, realizada juntamente com a inauguração 
da nova sede do MARGS, apresentou uma atividade praticamente 
desconhecida do grande público.

No salão de exposições temporárias encontravam-se expostos 
trabalhos de destacados “designers” para conceituadas firmas do 
Estado. São eles: José Carlos Bornancini e Nelson T. Petzold 
(Indústrias Zivi-Hércules S.A. e Termolar); Flávio Cauduro e Joaquim 
da Fonseca (Novum Design Studio); Roberto Umaski (Companhia 
Geral de Indústrias); Rui Crovador e Nilo Laschuck (Marcopolo S.A.); 
Norberto Bozzetti (Norberto Bozzetti Arquitetura Ltda.) e Günter 
Weimer, Armênio Wendhausen, Manlio Gobbi, Sérgio Parmagnani e 
Ivânio Sanguinetti (Manlio Gobbi S.A.).

Por suas características peculiares, a mostra foi bastante 
apreciada pelos visitantes, que tiveram a oportunidade de ver artistas 
nossos criando um desenho nosso, de excelente qualidade e valor.

*

Aspectos da Mostra do Desenho Industrial Gaúcho, vendo-se, em primeiro plano, a 
maquete do modelo Marcopolo III da Marcopolo S.A. e, ao fundo, programação vi

sual e trabalhos diversos realizados por Novum Design Studio.
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Já para o mês de junho está prevista uma mostra retrospectiva 
da obra gráfica de Iberê Camargo, artista gaúcho radicado no Rio de 
Janeiro, já tantas vezes - e merecidamente - premiado em nosso País 
e no Exterior.

Além destas atividades (e das que estão sendo programadas 
para o segundo semestre), o MARGS buscará atrair seus visitantes, 
oferecendo-lhes ainda cursos (já estão previstos os de serigrafia e 
xilogravura), sessões de cinema, projeção de audiovisuais, visitas 
guiadas e outras.

Agora em casa própria, local adequado para o desenvolvimento 
de suas metas, o MARGS sente maior compromisso em atender à 
comunidade, razão pela qual envidará todos os seus esforços para 
este fim.

*

Desenho de Paulo Osório Flores quê integrou a mostra retrospectiva desse artista gaúcho.

Os delicados trabalhos de crochê foram muito apre
ciados pelas senhoras na inauguração Museu de Tra

dição e Arte Popular.

A inauguração da nova sede e o trabalho que vem realizando o 
Museu têm sido alvo de favoráveis comentários divulgados na 
imprensa local, no interior do Estado e mesmo em outros Estados. Um 
exemplo, bastante significativo e que incentiva a equipe do MARGS, 
são as palavras de Fernanda Camargo de Almeida e Lourdes Maria 
Martins do Rego Novaes, da Diretoria da AMICOM e do Comitê 
Brasileiro do International Council of Museums/ICOM: _

“Desejamos, nesta ocasião, cumprimentar seu dinâmico e capaz 
diretor, Luís Inácio Medeiros, bem como toda a sua valiosa equipe 
pelo trabalho sério e ao mesmo tempo de vanguarda que vem 
imprimindo ao museu, tornando-o um verdadeiro museu vivo, a 
serviço de sua comunidade, procurando levar a arte ao alcance de 
todos através da mensagem de suas coleções. Verdadeiro centro de 
documentação dos artistas e das artes plásticas gaúchas, vem 
promovendo atividades nos mais variados setores, pomo exposições, 
cursos, seminários, encontros, debates, comunicações e publicações, 
conquistando, desta maneira, a participação do povo de sua cidade e 
do Rio Grande do Sul". 2

2 ALMEIDA, Fernanda C. & NOVAES. Lourdes M. M. do R. Alguns aspectos da 
museologia brasileira em 1978. Correio do Povo, Porto AJegre, 30 dez. 1978. 
Caderno de sábado, p. 13.
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NOVAS OBRAS DO MARGS

IORGE BRANDÃO-“Sala de Confissões'' 
técnica mista, 81x61 cm - Dç. do artista 

SELVA DELGADO DE DOLL "Série Descoberta I” 
óleo s/tela. 70x90 cm - Dç. da artista 

MARIO BARBOSA DE MATTOS - "Pintura I" 
aquarela, 24x32 cm - Dç. do artista 

JÚLIO FLASH (Júlio Cezar de Oliveira Viega) - 
"Desenho I"
bico-de-pena e grafite, 60x38 cm - Dç. do 
srtistã

VALDIR DOS SANTOS - "Suportai Vossa Memó
ria"
técnica mista, 68x48 cm - Dç. do artista 

LEOPOLDO GOTUZZO - "Auto-Retrato"
desenho a lápis, 33x25 cm - Dç. de Ruth Blank 

LUIZA M.B. DA FONTOURA - "Exaustão"
desenho a betume, 71x51 cm - Dç. da artista 

EDGAR GALLO - "Bar"
linoleogravura, 25x19 cm - Dç. do artista 

MELQUIADES JATER - "Caracol y Concha" 
xilogravura, 36x27 cm - Dç. do artista 

RITA BIALER - "Palomas en Espera”
xilogravura, 33x26 cm - Dç. da artista

Periodo de 19 de setembro a 31 de dezembro de 
1978

CLÁUDIO CARLOS CARRICONDE - "Desenho I" 
desenho s/papel, 31x36 cm - Dç. do artista 

CLÁUDIO CARLOS CARRICONDE - "Desenho II" 
desenho s/papel. 46x31 cm -*Dç. do artista 

PAULO KRAMER AMARAL - "Porta I" 
óleo s/tela, 80x80 cm - Dç. do artista 

MIKI (Anastácio Dietrich Orlikowski) - “Paisagem 
de Gramado"
óleo s/madeira, 43x34 cm - Dç. do Artista 

RICARDO KNIGER - "Rio Baregui"
óleo s/tela. 71x61 cm - Dç. do artista 

SWAMI PREM ROHIT (Fernando Contreras Mo
nos) - "A Árvore da Vida" 
entalhe, 30x50 cm — Dç. do artista 

VASCO PRÀDO — "Troféu Cinqüentanário Banri- 
sul”
escultura em bronze (múltiplo), 29x10x9 cm - 
Dç. do Banrisul

“Bar", linoleogravura de Edgar Gallo, gravurista 
uruguaio.

Vista do 511 , litografia de Maria Bonomí, doada
por Otávio Pereira.

MARIO D'ANGELO - Sem Título MARIA BONOMI - "Tragicamente Tua”
ferro semifundido, 41x42 cm - Dç. de Otávio 
Pereira

xilogravura, 29x26 cm - Dç. do artista 
OSCAR FERRANDO — “Mariesposa”

xilogravura em relevo, 36x25 cm - Dç. do 
artista

TINA DORCHE - Sem Título
xilogravura, 36x25 cm - Dç. da artista 

JORGE B.V. MEDITSCH - Sem Titulo
fotografia. 12x72 cm - Dç. do Banco Sul 
Brasileiro

DANILO ESPÍNDULABRAGA - "Signo de Aquá
rio"
acrílico s/tela, 56x47 cm - Dç. do artista 

ARLINDA MAGALHÃES NUNES -“Pintura I" 
técnica mista, 69x52 cm - Dç. da artista 

ARMANDO SENDIN - "Pintura I"
técnica mista. 50x36 cm - Dç. de Otávio 
Pereira

REGINA RIGÃO — "Desenho 04”
desenho a lápis, 62x39 cm - Dç. da artista 

JOSÉ LUIZ MAVER - "Diálogo"
técnica mista, 40x65 cm Dç. do artista 

PAULO CESAR DA SILVA CHIMENDES - "Amor 
daçada"
litografia, 39x54 cm — Dç. do artista 

MARIA BONOM! "Severidade do II"
litografia, 66x58 cm - Dç. de Otávio Pereira

MARIA BONOMI - "Vista do 511"
litografia, 50x38 cm - Dç. de Otávio Pereira 

RUBENS GERCHMAN - "Elevador 3ocial"
litografia, 36x47 cm - Dç. de Otávio Pereira 

SAVÉRIO HENRIQUECASTELLANO-“Gravura I" 
litografia, 37x41 cm - Dç. de Otávio Pereira 

GUMA (Gomerqpdo da Silva Pacheco) - "Boiadei-
ro"
escultura em madeira, 27x17x38 cm - Dç. do 
artista

ASTRID LINSENMAYER - "Composição com 
Asas”
resiria dè pòíiéâlèi* õ/fibrâ de vidro e metal. 
40x90 cm - Dç. da artista

CARLOS CARRION DE BRITO VELHO - "O Retra
to"
tinta acriica s/tela, 100x100 cm - Dç. do artista 

RUDY MEIRELES (Rudenir Meireles Cunha) — 
“Reflexoe"
esmalte e óleo sob acrílico, 46x66 cm - Dç. do 
artista

LUIZ CARLOS ETGES-"Figura IX"
desenho a ecolino e lápis cera, 35x45 cm - Dç. 
do artista

-

B. inf. MARGS, 4(10): 18-20, jan./abr. 197918 B. inf. MARGS, 4(10): 18-20, jan./abr. 1979 19



J.C. REIFF-"Christian Hirsch"
gravura em metal, 18x24 cm - Dç. de Luiz 
Inácio Medeiros

HÉRCULES BARSOTTI - Sem titulo
gravura, 46x62 cm - Dç. de Otávio Pereira 

HANS STEINER - "Paisagem"
aquarela, 33x24 cm - Dç. de Walmirs Souza 

NÉLIDE CASACCIA BERTOLUCCI - "Encontro" 
cerâmica, 43x20x16 cm - Dç. da artista 

MARGARIDA PREGER - "Braços de Berenice" 
cerâmica, 49x17x29 cm - Dç. da artista 

ROSEMARI ALICE SPINATO SCOTTI - "Cabeça I" 
cerâmica, 27x13x21 cm - Dç. da artista 

ROSEMARI ALICE SPINATO SCOTTI - “Cabeça

*

IV"
cerâmica, 31x17x26 cm - Dç. da artista 

MARIO MATTOS (Mario Barbosa de Mattos) - "O 
Passeio com a Prenda" 
serigrafia, 47x32 cm - Dç. de Ruth Blank 

MARIO MATTOS (Mario Barbosa de Mattos) - "Os 
Gaúchos"
serigrafia, 47x32 cm - Dç. de Ruth Blank 

MAFUO MATTOS (Mario Barbosa Mattos) - “Chi- 
marrão"
serigrafia, 47x32 cm - Dç. de Ruth Blank 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Máscara I" 
gravura em relevo, 21x27 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Máscara

litogravura, 21x27 cm - Dç. do artista 
MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Figura I" 

técnica mista, 47x65 cm - Dç. do artista 
MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - “Figura II" 

xilogravura, 31 x38 cm - Dç. do artista 
MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Figura II 

em Verde"
técnica mista, 48x65 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - “Figura III" 
técnica mista, 46x32 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - “Figura III 
em Azul”
técnica mista, 47x65 cm - Dç. do artista 

MOURA(José Carlos Júlio de Moura) - "Figura com 
Máscara"
técnica mista, 47x65 cm - Dç. do artista 

(José Carlos Júlio de Moura)
Máscaras"

"Máscara Dupla", desenho a nanquim e ecolinede 
José Carlos Moura.

MAURÍCIO PACHECO (Maurício Pacheco Guima
rães) - "O Pau que Matei a Cobra" 
escultura em madeira, 77x31x17 cm - Dç. do 
artista

JACI (Jaci Cordeiro dos Santos) - "Banzo”
escultura em madeira, 28x23x46 cm - Dç. do 
artista

JOANA DE AZEVEDO MOURA - “Estudo I” 
tapeçaria c/lá, juta, rami e 
Dç çjg artists

LOURENA ZABOT GENOVEZ “A Espera de uma 
Nova Pesca”
xilogravura, 26x30 cm - Dç. da artista

ARMANDO VARGAS DE ALMEIDA - "A Constru
ção - Acidente I"
xilogravura, 23x38 cm - Dç. do artista

ANESTOR TAVARES - "Repouso"
xilogravura, 37x30 cm - Dç. do artista

ANESTOR TAVARES - "Velha"
escultura em madeira, 43x19x7 cm - Dç. do 
artista

PEDRO WEINGÀRTNER - “Figura"
gravura em metal, 6x12 cm - Dç. de Renato 
Rosa

FERNANDO ODRIOZOLA - Sem título
gravura em metal, 21x33 cm - Dç. do artista

- “CirculoMOURA
com
técnica mista, diâm. 30 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Mulher" 
gravura em relevo, 11x18 cm - Dç do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Máscara 
Dupla"
nanquim e ecoline, 31x47 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Antes da 
Máscara"
nanquim e ecoline, 34x50 cm - Dç. do artista 

MOURA (José Carlos Júlio de Moura) - "Máscara 
do Dia a Dia"
nanquim e ecoline, 34x50 cm - Dç. do artista 

MOTTINI (João Batista Mottini) - "Retrato"
guache s/papel e verniz, 48x67 cm - Dç. do 
artista

ADÃO IVOR RODRIGUES "Estudo n93" 
terracota. 28x17x14 cm - Dç. do artista 

CLOVIS PERETTI - "Kalêndola”
objeto em acrílico, 43x19x7 cm - Dç. do artista

, 115x74 cm -
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