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ANIVERSÁRIO MIGRANTES

O cinqüentenário do Museu Lenços, malas, chaves, imagens, 
palavras, conjunto de fragmentos 
capazes de referir a tragicidade 
do deslocamento definitivo. A 
exposição Migrantes, pela 
curadoria de Marisa Soibelmann, 
desafiou oito artistas de origem 
judaica a criar a partir da narrati
va de seus antepassados. Em 
2004, faz cem anos do estabele
cimento da primeira colônia 
judaica no Rio Grande do Sul, na 
região de Santa Maria. Os imi
grantes vinham, na maioria, da 
Bessarábia, atual Moldávia 
russa. Em 1909, receberam 
pequenos lotes em Quatro 
Irmãos, hoje Getúlio Vargas e 
Erechim, seguindo, depois, para 
zonas urbanas em outras migra
ções. Os artistas Anico 
Herskovits, Alfredo Nicolaiewsky. 
Carlos Wladimirsky, Clara 
Pechansky, Elida Tessler,
Fernando Baril, Miriam Tolpolar 
e Paulina Eizirik, todos com 
trajetórias consolidadas, aventu
raram-se na trama de memória, 
arte e território.
Nesta página, a artista Elida 
Tessler deixa anotações sobre 
suas palavras-chaves, obra inte
grante da mostra Migrantes.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul convida o público a comemorar seus 50 anos de existência, período 
que se consolidou como um dos principais museus brasileiros. O marco principal da efeméride, dia 27 de julho 
de 2004, estará na abertura de uma exposição em homenagem ao seu patrono e fundador, o artista Ado Malagoli. 
Há cinco décadas, Malagoli, então professor da Escola de Belas Artes, onde teve a coragem de revolucionar 
procedimentos didáticos em 
cultural rio-grandense.
Assim nasceu o MARGS, primeiro apenas no
centenário do Theatro São Pedro, até conquistar, em 1978, o prédio definitivo 
cinco décadas, reuniu mais de três mil obras de arte, consagrando-se

em

prol do rigor do aprendizado pictórico, percebeu a lacuna institucional do sistema

esforço burocrático do papel, depois na sede provisória do foyer
1 na Praça da Alfândega. Nas últimas 

como o guardião principal da história da arte
Rio Grande do Sul, não apenas de suas obras mestras, mas também de outros documentos que ajudam a 

iluminá-las. Atuante na
no

agenda cultural, o MARGS que, numa justa homenagem, leva o nome de seu fundador, 
percorrerá outros tantos centenários como um dos vértices principais do nosso circuito criativo.
O mês de julho também é emblemático: além do aniversário da instituição, assinalado por um selo comemorativo 
escolhido por meio de um 
Jornal do MARGS

concurso público, lembramos, nesta edição, os cinco anos de circulação ininterrupta do 
no formato atual. Neste breve, mas significativo período, cumpriu uma das funções principais 

do jornalismo cultural e também de um museu: ser atrativo ao olhar e inteligente na abordagem, atiçando a 
reflexão, a percepção lúdica e servindo como documento da nossa cultura, da nossa história artística ao ampliar o 
alcance do Museu, razão principal da sua existência.
Por fim, sabemos que tempo de aniversário é tempo de balanço e de projetos. Para 2004, acalentamos duas 
iniciativas de envergadura: o livro dos 50 anos, edição dividida em três volumes, e a ampliação do Jornal do 
MARGS, que deve aumentar de 8 para 16 páginas, diversificando suas pautas e quadruplicando a tiragem, com 
distribuição profissionalizada para todo o País. Estas ações estão sendo gestadas, contam com o auxílio da Lei de 
Incentivo à Cultura do MinC, e logo vão se tornar realidade; mais um entre os vários sonhos que costumam 
povoar o cotidiano de quem lida com a difícil e encantadora tarefa de dar sentido e vida a um Museu.

Paulo César Brasil do Amaral 
Diretor do MARGS Ado Malagoli

2004

Projetos reforçam 

parceria entre arte e negócios Fotos de Daniel Di Trana

Em um cenário de concorrência acirrada e de crise nas ferramentas tradicionais de comunicação, a dobradinha 
arte e negócios é uma parceria estratégica para quem deseja reforçar ou aprimorar sua imagem organizacional, 
criando vínculos diferenciados com determinados públicos. Ao projetar 
a empresa ganha em poder simbólico, agrega elementos emotivos, favorecendo 
prazos.

sua marca em uma ação cultural consistente, 
a sua identidade a médio e longo

A partir desta perspectiva, e da percepção de que é fundamental consolidar as parcerias e alianças do MARGS,
setor empresarial, a equipe do Museu trabalha até o final do ano2 uma instituição pública de longo prestígio, com o

para a concretização de dois projetos culturais de envergadura. Um deles, o da edição do livro comemorativo aos 50 
lançamento previsto para outubro, foi aprovado sem restrições na Lei Federal de Incentivo à Cultura do 

MinC e encontra-se em fase final de captação junto à iniciativa privada. A edição, dividida em três volumes, terá um 
apurado tratamento gráfico. O primeiro livro apresenta textos de caráter mais literário, de especialistas, reunindo 
também uma série de depoimentos inéditos de personalidades que acompanharam o Museu ao longo das últimas 
cinco décadas. O segundo livro será uma coletânea de textos,

anos, com
Elida Tessler, Palavras-chaves para 
os migrantes. 2004.
Cada claviculário possui 
36 x 25 x 11 cm.

ensaios e artigos dos informativos publicados pela 
instituição em 30 anos. O terceiro volume reunirá os principais textos dos dois primeiros, traduzidos para o inglês 
e espanhol, garantindo sua circulação e visibilidade em várias bibliotecas internacionais e reconhecidas instituições 
culturais.

Migrantes
Até 1 ° de agosto na 
Sala João Fahrion, piso 
superior do MARGS 
Curadoria de Marisa 
Soibelmann

O segundo projeto do Museu, e que não esconde ousadia, é a ampliação do Jornal do MARGS de 8 para 16 
páginas, papel couché, com
Estado e no País. O projeto já está em trâmite final na Lei Rouanet de âmbito federal. Nos últimos cinco anos, o 
periódico conquistou um lugar cativo no segmento das artes visuais e do jornalismo cultural. Por suas próprias 
características, com design premiado e abordagem reflexiva, tornou-se uma espécie de colecionável, garantindo um 
público fiel. A proposta do novo Jornal do MARGS é expandir seu alcance, não só físico, mas também editorial, 
ampliando a cobertura para outros setores de interesse à comunidade artística.

tiragem de 20 mil exemplares e cuidadosa distribuição e circulação em Porto Alegre, no

EXPEDIENTE Jornal do Margs - ISSN 1806-0749 • Governo do Estado do Rio Grande do Sul • Secretário de Estado da Cultura Roque Jacoby • Diretor do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Paulo César Brasil do Amaral • O Jornal do MARGS é realizado pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Cultura • Jornalista 

ponsável C/da Golin RG 6.256/25 • Edição Cida Golin • Colaboradores Elida Tessler, Círio Simon, Ruth Malagoli, Alice Soares, Cristina Balbão, Susana Gastai, 
Vera Becker e Cybeli Moraes • Distribuição: Jorge Alírio Feijó e Célia Donassolo • Revisão Vera Regina Luz Grecco, Marina Miele e Christina Almeida • Proj 
Ana Cláudia Gruszynski • Editoração eletrônica Atelier Design Editorial • Fotolito e Impressão: Nova Prova • Tiragem 5 mil exemplares • Distribuição gratuita • Escreva 
para o Jornal do MARGS: comunicacao.margs@terra.com.br ou cartas para o endereço Praça da Alfândega, s/n° CEP 90010-150 Porto Alegre/RS Fone: (51) 3227- 
2311. Fax: (51) 3221-2646 • E-mail: museu.margs@terra.com.br • http://www.margs.org.br • O MARGS abre ao público de terças a domingos, das 10 às 19 
horas. Na segunda-feira, somente expediente interno. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva de

Cres

gráficoeto

Governo do
Rio Grande do Sul

ESTADO QUt TRABALHA UNIDO
SfCRFTARlA DA CULTURAseus autores.

mArgs

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


Anotações acerca✓

de algumas palavras-chaves
Toda exposição é mudança de um 
Deslocamento irreversível, posto que é temporal: parte de 
atira-se ao

lugar para outro. Uma migração. Coloco-me no lugar de quem busca o enigma de uma 
mensagem cifrada, de quem pratica criptogramas.
Onde eu não estou as palavras me acham, nos 
diz Manoel de Barros. Toda caixa metálica 
remete-me a uma outra, quase minúscula, 
produzida pelo artista Cildo Meireles, 
onde, do lado externo está escrito:
Resposta. E do lado interno,
como um sorriso revelador, a „ “ 1
seguinte inscrição: Não jfl
está aqui o que você 
procura. O enigma 
sustenta-se no vazio da 
resposta. Cada \ ~ r
representação gráfica 
inscrita nas chaves traz 
uma apresentação 
confiante na letra. As palavras 
que recortei do livro são I
gravadas no espaço destinado ao 
segredo das chaves, em desenho !
também recortado. As palavras são escritas 
com o mesmo empenho e capricho de quem 
grava o nome dos bebês recém-nascidos nas 
pulseiras de ouro. As palavras nomeiam o começo 
da viagem. As palavras são manuscritas. O trabalho 
é artesanal, quase rudimentar, onde a ação de 
contato aquece a superfície por meio de um gesto 
evocativo. Uma proposição de atrito entre o que se 
sabe e o que se busca ignorar, entre o que abre e o 
que fecha um lugar de passagem, entre o que 
configura o ponto de giro e o engate da história.
Enfim, temos nossos cofres-fortes, nossas chaves- 
casas, nosso nome-bíblia. Babel.
Pela primeira vez, absorvi os sinais de pontuação 
gravação das chaves. O conjunto de letras dá agora 
lugar à vírgulas que, quando sozinhas, sugerem a 
respiração do poema; um travessão parece querer nos 
indicar a pausa. Um ponto é um ponto de parada 
provisória. Apaziguamento da sentença. Quem dera 
um parênteses pudesse amenizar as inquietações de 
quem vive entre o passado e o futuro, em flutuações da 
memória.
Seja na Ilha das Flores, onde meus avós maternos 
realizaram quarentena no ano de 1929, seja na Colônia 
Quatro Irmãos, onde os pais de meu pai integraram 
uma comunidade, estes lugares tornam-se 
imediatamente continentes: territórios do futuro após a 
dobra definitiva do passado. O pacto de silêncio não 
foi jamais rompido, apenas esgarçado, espaçado, 
esboçado, ensaiado, enviesado. Sempre pelas frestas, 
nossa possibilidade é o da escuta, ou pelo eco das 
perguntas, ou ainda pelos rumores das respostas. Que 
a migração entre as coisas e as palavras nos traga 
pouco da história desta longa travessia.

um antes,
além. O espaço é modificado pela apresentação de algo que 

até então não possuía forma de vislumbre. A visualidade sempre 
uma gestação invisível que desprende o ato de criação. De tudo 
pode vir a ser uma obra, o que a define é um

assume
-SÊ*

o que
golpe de asa:

Um pouco mais de sol - eu era brasa.
Um pouco mais de azul - eu era além.
Para atingir, faltou-me um golpe de asa...
Se ao menos eu permanecesse aquém...1

De tudo o que pode vir 
invenção. Assumir o risco de não saber 
assim mirar, admirar, rimar a intenção com a realização, sem subtrair o 
coeficiente artístico, sem desmerecer o interstício fino entre o aquém e 
o além. Um hiato. Tanto difícil quanto vital: uma ex-posição.
Todo imigrante inventa um recomeço. Nele, o que se instaura, é o 
intervalo equivalente a um oceano.
Ou a uma galáxia:

a ser uma vida, o que a define é o caráter de
como chegar ao aonde, e ainda

e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso e 
aqui me meço quando se vive sob a espécie da viagem o que importa não é a 
viagem mas o começo da

Como colocar a vírgula, o ponto final, a interrogação, a reticência, lá 
onde a pontuação não se faz presente no texto? O fluxo das palavras em 
uma página onde a viagem é o livro, no dizer de Haroldo de Campos. 
Livro-objeto, livro-rolo, livro-fala, livro-vivo. Escrituras. A tradição 
judaica. O livro e a vida estão estreitamente vinculados 
e projeção: livro-guia.
Viajar é buscar outra terra para respirar. Ter ar. Outro ar. Além-mar. 
Tecer o impossível, ponto a ponto, entre a urdidura do tecido 
urgência do sobreviver: existir em outra dimensão da língua, do hábito, 
da cultura, da religião, do contato, da origem.
Palavras-chaves para os migrantes é o trabalho que concebi 
especialmente para a exposição Migrantes: trata-se de quatro 
claviculários que, em 
caixinhas metálicas para chaves inicialmente virgens. Quatro cofres que 
contêm cada qual um segredo, constituído por 140 palavras. É 
número de pontos de encaixe para as chaves-palavras.
A caixa torna-se receptáculo para o fluxo que vem da literatura russa. 
Meus avós paternos e maternos vieram de uma região 
denominada Bessarábia, em zona de fronteira entre a Rússia

em sua origem

e a

na

conjunto, formam um só trabalho. Quatro 3

este o

antes
e a

Romênia. Há um encadeamento de idéias, acionado pela forma 
sucessiva de colocação das chaves, lado a lado, como que criando um 
outro texto para a história que supomos conhecer.
Mas que outro destino para tais palavras, senão o de se reagruparem, 
por um eixo associativo, no interior de uma caixa-livro, desenhando 
uma outra história? Soube recentemente, por depoimentos de 
familiares, sobre um pacto de silêncio realizado

íl

nos porões do navio 
que transportava meus avós e seus parentes: não mais falar do passado 
para realizar um outro futuro. Assim, foram perdendo-se as referências 
aos nomes das aldeias de origem, às datas de nascimento e morte dos 
entes queridos, às razões de uma travessia. Soube também

um
que nossos 

com os bolsos pesados, carregados deprimeiros imigrantes chegavam 
chaves. Diante dos montões que iam-se formando diante dos olhos dos 
alfandegários, a busca de uma justificativa para tal só encontrava 
resposta: “As casas, não as pudemos trazer. Trouxemos, então, as chaves”.

; iElida Tessler 
Artista plástica

1 Versos iniciais do poema "QUASE” de Mário de 
Sá Carneiro, do ano de 1913 (ano da chegada 
no Brasil de meus avós paternos).

uma
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ADO MALAGOLI

O MARGS comemora seu cinquentenário com uma retrospectiva da obra 
do seu patrono e fundador, o pintor Ado Malagoli. São aproximadamente 
115 obras, oferecendo uma exaustiva panorâmica do artista. As obras 
foram selecionadas em coleções públicas e privadas do Rio Grande do Sul 
e São Paulo, e teve a curadoria posterior dos professores José Augusto 
Avancini e Blanca Brites.
Após uma trajetória de aprendizado em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Estados Unidos, Ado Malagoli radicou-se em Porto Alegre, onde 
desenvolveu diversas atividades no campo da cultura e da arte. Professor 
de pintura do Instituto de Artes da UFRGS de 1952 a 1976, renovou o 
ensino e formou gerações de artistas. Gestor e promotor cultural, 
impulsionou as artes, sobretudo com a criação do MARGS, em 1954.
A exposição apresenta um cuidadoso projeto educacional. A coordenação 
geral do projeto é de Francisco Marshall.

O primeiro 

mestre da pintura Ado Malagoli, Prédios, óleo sobre tela. Acervo MARGS.

Pode-se afirmar que Malagoli foi o 
primeiro professor de pintura profissio
nal do Rio Grande do Sul. Evidente que 
o Estado tinha tido excelentes pintores 
profissionais, entre os quais seria possí
vel citar Pedro Weingártner, Oscar Boeira 
e tantos outros. Mas quando estes pin
tores chegavam até a sala de aula, ou ad
mitiam um discípulo no seu atelier, in
sistiam na primordialidade do Desenho. 
Malagoli assumiu a docência e o seu 
ponto partida era a primordialidade da 
pintura. A sua linguagem era a matéria, 
a textura, a cor, as veladuras e a constru
ção do filme pictórico do quadro, ge- 

^ rando um mundo próprio e autônomo. 
Eram esses os valores plásticos que pro
curava nas suas obras e incutia nos seus 
estudantes. Ado Malagoli dominou e teve 
todo o cuidado formal na elaboração da 
sua obra como artista exigente com os 
matérias, as técnicas e os instrumentos 
que usava. Dedicado à pintura a óleo até 
as raias da ascese, não admitia que ne
nhuma outra técnica concorresse com 
esse meio, até que alguém provasse a sua 
capacidade de manter o ato criativo do 
artista intacto ao longo do maior tempo 
possível e ancorado numa obra a mais 
duradoura possível. Assim usava a sua 
autoridade de catedrático para condenar 
a pintura com resinas acrílicas pelo fato 
de ela ainda não oferecer essa garantia. 
Evidente que essas resinas provaram, não 
só a sua flexibilidade e permanência, 
mas a facilidade de seu manejo dispen
sava aquela atenção (ascese) que 
Malagoli desejava no ato criativo de uma 
obra de arte.

No entanto, o artista tinha a plena 
consciência de que a sua obra só teria 
sentido e duraria no tempo se estivesse 
ao abrigo e ligada a uma instituição com 
um público qualificado e um ambiente 
cultural adequado ao projeto 
civilizatório que ele se propunha ao doar 
a sua vida à arte.

O ano de 1951, no qual o paulista 
Ado Malagoli se incorporou definitiva
mente ao meio cultural do Rio Grande 
do Sul, possui índices daquilo que ele 
encontrou no seu Estado de adoção. 
Esses índices tornam-se visíveis no gru
po dos artistas plásticos que enviou 35 
peças de 18 artistas diferentes para a Ia 
Bienal de São Paulo. Desses artistas 
sulinos foram selecionados e expostos os 
trabalhos de Alice Soares e de Sônia 
Ebling, entre os 209 brasileiros que fi
guravam na mostra. Entre estes estava 
Ado Malagoli. Desde o início do ano de 
1951 ele estava com o seu contrato fir
mado com o Instituto. Ado Malagoli era 
um pintor com formação na ENBA e 
aperfeiçoamento norte-americano. Ele se 
revelou essencial no campo de sua com
petência de artes plásticas, tanto no in
terior como no exterior do Instituto de 
Belas Artes do Rio Grande do Sul. No 
plano interior do Instituto, Malagoli ele
vou o programa da cadeira de Pintura 
ao apogeu como campo de saber autô
nomo. No plano externo ao Instituto de 
Belas Artes do Rio Grande do Sul, 
Malagoli criou, equipou e consolidou o 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
(MARGS) que leva o seu nome.

O meio geográfico, no qual Ado

Malagoli elaborou a sua pintura, incluí
am os condicionamentos da paisagem 
sulina. Era encantado com a atmosfera 
ao redor do estuário do Guaíba, que cer
ca Porto Alegre, impregnada pela umi
dade. Essa atmosfera funciona como 
prisma para os raios do Sol incidindo 
em 45 graus. Seguidamente levava os 
seus estudantes a pintar diretamente nes
se meio e chamava a atenção para suas 
nuanças pictóricas. O interior do Esta
do chamava a sua atenção pelas paisa
gens místicas e despojadas e que muitas 
vezes foram tema de seus quadros. No 
meio urbano interpretava a tragédia con
temporânea e passagem implacável do 
tempo. Para a interpretação desse tema, 
recorria à imagem das casas em ruína. 
A sua pintura guardou influencias do in
terior paulista como os do seu 
conterrâneo e amigo Portinari, sensível 
à miséria humana. A origem italiana de 
sua família o vinculava às tradições pic
tóricas da península, onde buscava in
fluências pictóricas em variadas fontes. 
Como pintor preferia a Escola de 
Veneza, cuja atmosfera, efeitos de luzes 
e potencialidades pictóricas transferia 
para Porto Alegre cercada de águas.

Na aproximação da obra de Ado 
Malagoli, impõe-se uma leitura erudita 
dos elementos formais da sua estilística. 
O seu desenho não pode ser entendido 
como de um virtuose gráfico, mas ga
nha sentido, e deve ser visto, como uma 
designação mental das formas, cores tex
turas adequadas à autonomia das tintas 
da pintura. Se o desenho significou a per
da de virtuosismo gráfico, ganhou senti

do nas proporções e na relação das par
tes entre si, gerando a unidade na diver
sidade na qual a sua pintura reina sobe
rana e na pintura a óleo.

Se a Pinacoteca do Instituto foi a pri
meira a se constituir como um corpo de 
obras de artes plásticas públicas no Rio 
Grande do Sul, o MARGS teve de espe
rar quase meio século. Ele havia sido ob
jeto de uma reunião do IBA-RS no dia 
02 de junho de 1946, com promessa de 
ajuda do governo. O seu projeto ganhou 
as ruas em 1947 através da imprensa, 
no contexto da Universidade de Artes, 
lançada pelo Instituto. Assim não foi por 
acaso que o MARGS saiu da iniciativa 
do professor Ado Malagoli, como mem
bro efetivo do corpo docente do Institu
to. Essas iniciativas do Instituto consti
tuem-se expressões concretas de autono
mia do seu projeto civilizatório no inte
rior de sua teleologia imanente. Malagoli 
agiu consciente desse projeto e como 
agente do Instituto de Artes.

É significativo que Malagoli come
çasse o MARGS em 1954, exatamente 
no mesmo lugar em que Libindo Ferrás 
havia instalado o primeiro salão de Ar
tes Plásticas, no dia 30 de novembro de 
1929, promovido pela Escola de Artes 
do IBA-RS. Ou seja, no foyer do 
Theatro São Pedro, centro de consa
grações da música e do teatro, a que 
se agregava então o que havia de mais 
significativos nas artes plásticas no Rio 
Grande do Sul.

Círio Simon 
Doutor em História pela PUCRS. 

Docente de História das Artes Visuais do 
Instituto de Artes de UFRGS
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0 nascimento de um museu
Três mulheres estiveram ao lado de Ado Malagoli durante o período de 
criação do MARGS. A esposa Ruth Malagoli, as alunas de pintura e 
assistentes Alice Soares e Cristina Balbão descrevem os momentos iniciais.

Ruth Malagoli

Acadêmico não! Ele é meu marido!!

O projeto do MARGS surgiu dois anos depois da nossa transferência para Porto 
Alegre a convite de Ângelo Guido. Aqui era um campo virgem e ele tinha vontade 
de aplicar sua especialidade aprendida nos Estados Unidos. Durante a Bienal do 
Século XX, -na frente de tela acadêmica de Malagoli, feita quando ele era bem 
jovem -, uma monitora disse: - este é um pintor bem importante, fundador do 
Museu. Perguntaram por que ele não havia comprado nem Tarsila nem Anita 
Malfatti. Ela respondeu: - por que era acadêmico, não tinha abertura. Eu respondi: - 
acadêmico não, ele era meu marido!!! Primeiro, essas obras não estavam à venda e, 
segundo, se ele comprasse Tarsila ou Anita seria açoitado em praça pública.

Para fazer um Museu naquela época, era difícil. Foi preciso muita garra. 
Até hoje o MARGS possui a estrutura que o Malagoli deixou. O Museu já 
nasceu bom.

As pessoas estavam acostumadas com o pior, com a arte comercial. Havia bons 
artistas, porém ninguém vendia. A Casa das Molduras, entre a Vigário José Inácio 
Marechal Floriano, era um salão grande, no andar térreo, com porta para a ma, o 
único lugar, além da Galeria do Correio do Povo, em que era possível fazer exposições. 
Quando Malagoli fez sua primeira individual 
transferir para cá, vendeu apenas 
pintura da Escola. Malagoli introduziu aulas com modelos-vivos, e as mães das alunas 
foram reclamar que suas filhas estavam pintando mulheres nuas. Ele fazia com 
cada um extravasasse sua personalidade, ele não retocava 
alunos. As mães diziam que as filhas estavam desaprendendo...

Diretor de arte e pintor de domingo

Enquanto esteve na Divisão de Cultura, de 54 a 59, Malagoli quase não pintou 
mais. Virou artista de final de semana. Foi uma luta; primeiro não havia lugar para o 
Museu, depois houve a reforma do foyer, e ele foi muito criticado por isso. Mas foi 

vantagem estar localizado ali, pois conquistou o público dos espetáculos. Como 
Diretor Geral, ele tinha a seu cargo todas instituições - a Discoteca Pública, a 
Biblioteca Infantil, depois Lucília Minssen, a Diretoria de Letras, Teatro e a de 
Ciências. Uma vez, fugiu uma cobra venenosa e telefonaram para ele à noite. O Ado 
não dormiu mais. Ele era temperamental como um bom italiano, mas não era difícil 
de lidar. Fomos felizes juntos.

Alice Soares

A profissionalização

O Malagoli trouxe a mentalidade do artista como profissional; antes o artista pintava, 
fazia obras para sua casa. Nós fazíamos os trabalhos e dávamos para os amigos, 
conhecidos. Era tudo cedido, presenteado. Quando o Malagoli introduziu o 
pensamento profissional, tudo isso se modificou.
No foyer do teatro, Malagoli se esforçou muito, trouxe artistas consagrados. Ele tinha 
projeto, veio preparado. Foi uma porta que se abriu para o movimento das artes 
Porto Alegre. Antes as coisas nasciam e, de repente, desapareciam. O Museu deu mais 
status para os artistas. Com a sede definitiva, passou realmente a existir.

Hamburgo receberam parte do acervo do MARGS em exposições relâmpago. Como 
eram poucas as obras do acervo, as mostras se sucediam, estavam sempre 
acontecendo eventos.

0 foyer

Um grupo pequeno montava as exposições. Os homens: Aristides e o servente, 
muito educado e estimado, eram muito eficientes. Nós pegávamos no martelo e 
eles não só nos ajudavam a montar a exposição como, depois dos convites 
prontos, os distribuíam de mão em mão; o correio nem se usava. Das mulheres, 
recordo da Vera Miriam Scherer e da Almerinda, prima de Erico Veríssimo.
Era difícil o processo de aquisição de obras. Um pintor amigo fez uma exposição 
importante no Rio de Janeiro e, quando Malagoli fez o pedido para comprar 
quadro dele, a tramitação burocrática demorou tanto que é provável que a verba 
tenha caído em exercício findo. Não sei se algum dia o autor recebeu o 
pagamento pela obra.
O início da biblioteca do MARGS foi

um

um armarinho, bem pequeno, com poucos 
livros, a maioria da doação Mário Bernd. O espaço ainda era repartido 
material da administração. A sala da administração era onde é, hoje, o bar do 
Theatro São Pedro. Ali ficava todo o mundo.

com
e a

Vernissages

Os vernissages do Museu foram sempre muito concorridos. Lembro do primeiro 
vernissage com coquetel. Foi o de Regina Scalzilli Silveira que, no fim da tarde, 
convidou críticos de arte e jornalistas para uma pré-inauguração. Foi-lhes 
oferecido algo para beber e salgadinhos. À noite, para amigos e visitantes, 
igualmente foi servido um coquetel. Isso se tornou hábito. O meu horário de 
trabalho era à noite, cheguei e vi o chão salpicado de papeizinhos de docinhos e 
salgadinhos. Daquilo não me esqueci, me chocou. A gente com 
a sala do museu salpicada de papeizinhos.

em Porto Alegre, um pouco antes de se 
um quadro. Ele fez uma revolução nas aulas de

que
nem corrigia as telas dos

aquela fé na arte e

uma

em

Cristina Balbão

Um museu vivo

Malagoli veio com idéias modernas. Por exemplo, a idéia de museu vivo, fazendo 
que o MARGS ocupasse outros espaços como o do Instituto de Belas Artes, 
pinturas e fac-símiles de Murais do México, e o galpão bem situado na esquina da 
Andrade Neves com a avenida Borges de Medeiros, conhecido como Mataborrão. Era 
uma galeria visitadíssima nas exposições coletivas. Canoas, São Leopoldo e Novo

com
com

Ado Malagoli, detalhe de Nu Feminino, 
óleo sobre tela. Acervo MARGS.
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MEMÓRIA

Professor Riopardense
Quem não conhece a história de sua cidade, 
Que é parte da sua também,
Não é cidadão dela,
É hóspede, frm

O maior patrimônio de uma comu
nidade são seus velhos sábios. A matu
ridade de uma vida bem-vivida traz con
sigo a lucidez e a sabedoria, permitin
do que o grupo social em que eles con
vivem, ao contrário do que avaliaria um 
olhar desavisado, se volte para o futuro 
e não fique esclerosado ao passado, por 
mais brilhos que este passado possa os
tentar.

porém, escondidos no tumulto urbano, 
invisíveis ao olhar apressado. Alguns pou
cos tiveram a sorte da sobrevivência e 
do reconhecimento. Nestes desenhos, 
duas marcas visuais importantes: postes 
e fios. Nos postes, a marcação do espa
ço e, talvez, do tempo. Quanto aos fios, 
segundo o próprio artista, «parece que eles 
amarram as casas ao espaço. Obrigam a 
relação: olhe o que tem ao pé do postei»

A trajetória do porto-alegrense 
Riopardense de Macedo iniciou na cida
de de Rio Grande, onde passou a infân
cia, e demarcou a futura visão de mun
do: «Rio Grande é porto. É mar. É ligação. 
Na época já possuía uma vida intelectual 
forte. O primeiro Partido Comunista do 
Rio Grande do Sul surgiu lá.» Foi em Rio 
Grande que ele começou a desenhar, pri
meiro como atividade complementar às 
demais disciplinas da escola. Depois, in
centivada pela presença de um professor 
de desenho que ia além do técnico, e que 
incentivava os alunos a trabalhar ao ar- 
livre. Houve, ainda, uma participação 
que com certeza foi fundamental: a do 
pai, que sempre o presenteava com ma
terial de qualidade para os seus dese
nhos e até o levou a fazer aulas

Francisco Riopardense de Macedo é 
um dos nossos sábios. Plenamente esta
belecido na casa dos 83 anos - 
não os do calendário - é um privilégio 
ouvi-lo falando do ontem, mas também 
comentando o hoje e estabelecendo pers
pectivas para o futuro. A experiência 
acumulada como engenheiro, urbanista, 
historiador, poeta e artista mostra que 
estas facetas podem, sim, agregar-se e 
contribuir para uma visão de mundo 
muito especial.

O resgate que o MARGS agora pro
move, propõe mostrar o desenhista ím
par. Com um traço firme, explorando 
todas as possibilidades do lápis - ele gosta 
daqueles bem rústicos, de carpinteiro - 

£ a linha pode impor-se ao papel, marcada 
de gestualidade. Mas também pode dis
solver-se na delicadeza e rendado dos 
detalhes apenas insinuados. «Desenhar 
com lápis tem mais detalhes».

A exposição Francisco Riopardense 
de Macedo: artista e cidadão reúne cer
ca de 50 desenhos e gravuras, produzi
dos em mais de 60 anos. A maioria ab
soluta dos trabalhos registra a bela ar
quitetura do Rio Grande do Sul: são ano
tações visuais tomadas em Erechim, Tri
unfo, Arroio dos Ratos, Porto Alegre e 
muitos outros recantos do Estado. Mui
tos desses prédios, não resistindo às in
tempéries, ao vandalismo, mas, princi
palmente, ao descaso, já não existem. 
Outros continuam em nossas cidades,

os seus,

Riopardense de Macedo, Portões vizinhos. Piratini. 1985.

Exposição de desenhos de Riopardense de Macedo 
De 1o a 25 de julho, no MARGS, com curadoria de 
Susana Gastai e Ester Mambrini. Entrada franca.

Uma outra fase de sua formação, já 
em Porto Alegre, foi o curso de Enge
nharia, sobre o qual ele apresenta uma 
restrição: desenhava-se muito, «mas era 
um desenho técnico, voltado para a con
cepção de formas e não para a relação entre 
as formas». Esta inquietação o levou ao 
urbanismo, palavra nova época, através 
de um curso no Instituto de Artes e, ou
tro, em Montevidéu, onde também parti
cipou de uma experiência multidisciplinar 
de planejamento. Como urbanista, vai tra
balhar na Secretaria de Obras, tendo 
como companheiros de trabalho Vasco 
Prado e Carlos Petrucci. «Passei a convi
ver mais com o pessoal ligados às artes. Saía
mos para desenhar, trabalhávamos no mes
mo atelier.»

Designado para trabalhar em Erechim, 
separa-se do grupo. Mas Erechim irá levá- 
lo a uma nova experimentação artística: a 
gravura. «A gravura surgiu num momento 
de interesse prático. Fui diretor de obras 
em Erechim e lá não tinha clichê, nada

que pudesse imprimir. Como havíamos cri
ado uma revista, Erechim (...) me meti a 
fazer clichê. Fazia com linóleo».

Aliás, é bom destacar que Riopardense 
foi aluno de um dos memoráveis cursos 
de gravura que Iberê Camargo ministrou 
no Clube de Gravura. A gravura em 
madeira veio no convívio com Vasco 
Prado, na volta a Porto Alegre. «Vivia 
correndo atrás de caixas de maçã, que 
conseguia no Pão dos Pobres». Das 120 
gravuras que produziu, a maioria em ma
deira, ele reconhece: «A madeira é uma di
ficuldade (...). Até a gente se convencer que 
não adianta lutar com a madeira. Tem que 
obedecer o que ela manda».

Um pouco deste artista está no 
MARGS, neste justo resgate. Vá confe
rir e não esqueça: olhe o que está ao pé 
do postei

com um
professor de artes que esteve na cidade, 
sobre o qual Riopardense, hoje, classi
fica como «um “coitado” que apareceu por 
lá», e que contribuiu muito pouco para 
sua formação.

Riopardense explica que «desenhava... 
desenhava. Gostava muito de desenhar. O 
desenhista tem um meio de comunicação, 
como raramente o tem outro profissional» 
O grande desafio? «Abandonar o motivo e 
desenhar o espaço.» Em simultâneo ao 
desenho, ele «lia muito. Lia mais do que 
qualquer outra coisa. Lia história da

Susana Gastai
Jornalista, responsável pela curadoria da 

exposição Riopardense de Macedo.

arte...». Esta bibliografia, em geral, vi
nha de Montevidéu, também patrocina
da pelo pai.
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SELO SALAS NEGRAS

Segundo salão 

de mini-cerâmica

A jovem publicitária Rosana 
Vaz Silveira foi a vencedora do 
concurso Crie o selo do 
cinqüentenário do MARGS 
realizado para a escolha de uma 
marca a ser utilizada nasM R G S
diversas formas de comunicação 
visual - gráficas ou eletrônicas - 
da instituição, até o final deste 

no começo de

Durante um mês, até 8 de agosto, o MARGS abriga em suas 
de mini-cerâmica. Organizado pela Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul 
e inspirado na Bienal de Zagreb, Iugoslávia, tem como principal característica o 
rigorismo na medida das obras, que não podem ultrapassar 15cm em 
direções, nem pesar mais de 1 kg. A razão destes limites é uma maior facilidade de 
transporte destas pequenas peças, ao mesmo tempo em que disciplinam 
em seu processo de criação. As obras expostas demonstram boa diversificação de 
representando uma fatia significativa da produção atual dos ceramistas do Estado.
No ano de 2000, a ACERGS, ao comemorar seu 17° aniversário, instituiu o I Salão 
de mini-cerâmica, experiência já previamente testada e adequada em três ocasiões 
anteriores, como simples mostras ou exposições. Este primeiro Salão contou com o 
apoio da Galeria Marisa Soibelmann, onde foi realizado.

Salas Negras o II Salão19542004

ano. Rosana formou-se em Publicidade e Propaganda 
2000 e concluiu, em seguida, o curso de especialização em “Produção 
de Imagens por Meios Tecnológicos” na Universidade de Caxias do 

no mercado publicitário há sete anos e foi premiada com 
um computador Apple - EMac G4, de última geração.
Um total de 119 trabalhos inscritos foram julgados, na sede da 
Associação Riograndense de Propaganda (ARP) por sete profissionais 
das áreas da comunicação e artes visuais. Os artistas plásticos Nelson 
Jungbluth e Britto Velho, os publicitários Eduardo Vanoni e Luis 
Giudice, a designer Isabel Hurovich, o arquiteto e presidente da 
Associação dos Amigos do MARGS (AAMARGS) Edgar do Valle 
jornalista e coordenadora do setor de comunicação da Secretaria de 
Estado da Cultura, Maristela Bairros.

qualquer das

Sul. Atua os ceramistas 
temas,

Para o atual Salão foram selecionados 42 participantes, concorrendo a três prêmios e 
três menções honrosas. O Júri, composto pelo artista e professor Paulo Porcella, a diretora 

e o representante do MARGS Gilberto Elias, destacou com o 
primeiro lugar o trabalho de Alexandra Eckert Nunes. Os segundo e terceiro lugares foram 
dados a Cínthia Sfoggia e Miriam Rodrigues. Receberam menções honrosas as obras de 
Vanda Bopp, Regina Soares e Lia Gomes de Freitas. Entre os demais participantes 
também constaram ceramistas com longa jornada na técnica, bem como jovens talentos.
O trabalho de Alexandra, Coração de luz, exibe perfeição técnica e grande 
originalidade; Cinthia Sfoggia prima pelo lirismo das formas em seu Jardim de 
cogumelos e Miriam encerra 
também mais uma vez

e a

do IEAVI Marli Araújo,
Após a divulgação, o Museu recebeu uma solicitação de revisão do 
resultado. A contestação alegava problemas na proporção (tamanho) e 
na interferência nas características da logomarca original do Museu. 
Por determinação da direção do MARGS, a comissão adiou a entrega 
do prêmio e exposição dos candidatos inscritos, avaliou e deliberou 
sobre o assunto. Na tarde do dia 8 de julho, confirmou a decisão 
anterior, cujos critérios foram baseados em conceitos como 
modernidade, composição limpa e arejada e, sobretudo, respeito à 
logotipia original do Museu.
O regulamento do concurso Crie o selo do cinquentenário do MARGS 
foi realizado pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP) 
revisão da Associação de Profissionais de Design do Rio Grande do Sul.

ao mesmo tempo a simplicidade e a sofisticação. Prova-se 
que a argila, material primitivo usado pelo homem na sua ânsia 

do expressar-se, ainda hoje mostra sua versatilidade e continua a oferecer, além da 
tradição, atualíssimas e ilimitadas possibilidades.

, com Vera Maria Hemb Becker. 
Ceramista, escultora e responsável pelo 

Departamento de divulgação da ACERGS

MARGS AAMARGS

Confira os descontos e benefícios que as empresas parceiras 
da Associação de Amigos do Museu oferecem aos sócios:

Artes Antigüidades Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arte & Cia - Livros Molduras Café - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30%
Art Craft quadros e molduras - 5%
Associação Brasileira de Yoga - 20%
Bistrô do MARGS - 20%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Casa Masson - 5% a 1 5%
Cultura Tur - 20%
Decor - Pedras para Esculturas - 10%
Der Tee Laden - 10%
Fast Frame quadros e molduras - 5%
Galeria Belas Artes - 10%
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento
- R$ 6.00 (turno)
Garagem Siqueira Campos - Estacionamento
- R$ 6,00 (turno)

LOJA Confira os lançamentos da editora Taschen sobre arquitetura, 
zendo títulos a respeito de profissionais mundialmente reconhecidos 
Gaudí, Loos, Sharoun, Neutra e Shchinkel. A Loja do MARGS também 
disponibiliza a coleção completa dos pintores. Aberta de terças a domin
gos, das 10 às 19h. Fone (51) 3228-8533.

CAFE A revista Estilo Zajfari de junho reservou um espaço especial de 
sua matéria de capa sobre cafeterias para o Café do MARGS. No mês de 
aniversário do Museu, seu café é comparado aos dos requintados estabe
lecimentos europeus, e diferenciado por suas bebidas densas acompa
nhadas da famosa Apjfelstrudel. Funcionamento de terças a domingos, 
das lOh às 19h. Informações pelo fone (51) 3227-2311, ramal 32.

BISTRO Para almoço ou jantar no centro da cidade, saboreie 
cardápio de carnes, massas, saladas e sanduíches em 
tivas. Show de sax, as 18h, nas sextas. Informações pelo fone (51) 3225- 
4484 e reservas (51) 3028-1350.

EXTENSÃO Já estão abertas as inscrições para o cursos de arte do 
MARGS. Os interessados podem inscrever-se nas opções aquarela, his
tória em quadrinhos, mangá, desenho, técnica pastel, gravura em metal, 
pintura em acrílica e óleo, xilogravura a cores e relevo seco. Ainda estão 
programadas atividades de História da Arte e papel maché. Informações 
junto ao Núcleo de Extensão, fone (51) 3221-3545.

tra-
Girasul - Locadora de Vans - 10%
Giuliano Vinhos - 6 a 10%
Hotel Plaza Porto Alegre - 30%
(de sextas a domingos)
Hotel Plaza São Rafael - 30%
(de sextas a domingos)
Koralle Com. Materiais de Desenho
- 5% a 10%
Learnet English Multimethod
- 30 a 50%
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10%
Ótica Confiança - 5% a 15%
Porto Alegre City Hotel - 30%
(sextas a domingos)
Porto Di Salerno Delikatessen - 5%
Psicólogas Raquel da Silva Silveira 
e Luciana Wickert - 30% a 50% nas consultas 
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 20%

Seja você também um parceiro da AAMARGS. Informações pelo telefone (51) 3224-4255.

como
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o extenso
combinações suges-

•Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa
• Banco Safra

•Capa Engenharia 
•Cápsula 

Cinematográfica 
•Danke Comunicação 
•Fiat

•Gerdau
• Hotel Plaza São Rafael 
•Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos

•Nova Prova 
•Ouro e Prata 
• Revista Aplauso 
•SLM Ogilvy 
•Soul Criatividade

•Terra
•Tintas Killing 
•Trindade Gráfica 
•Yázigi
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Porto Alegre, 27 julho de 1954
Experimente pegar um táxi, peça 

para ir até o Museu de Arte e não se 
espante com um ponto de interrogação 
e uma pergunta distraída:

- Onde mesmo, no museu da rua Duquei
- Não, não é na rua Duque. Ali é o 
Museu Júlio.

abrangência como o rádio.
A Casa das Molduras, as galerias do 

Correio do Povo e do Cultural Ameri
cano, associações como a Chico Lisboa 
e o Clube de Gravura, além da Escola 
oficial, são espaços, naquele momento, 
da circulação da arte e dos saberes. Só 
em 1954, Porto Alegre assistiu a três 
salões e, lógico, às polêmicas entre as 
novas correntes internacionais e a de
fesa engajada de uma arte de referencial 
socialista, que tinha no Clube de Gra
vura e na revista Horizonte seus princi
pais expoentes.

Malagoli escolheu a Casa das Mol
duras, estrategicamente situada entre as 
vistosas vitrinas da Vigário e da Mare
chal Floriano (quem não anda na Rua 
da Praia é simplesmente zerado da socie
dade, já disse o jornalista Carlos 
Reverbel) para abrir a primeira exposi
ção e apresentar o catálogo de 33 pin
tores de várias tendências como 
Portinari, Di Cavalcanti, Schaeffer, 

Iberê Camargo e Petrucci, buscando seduzir e atualizar um público ainda muito 
desconfiado e que encontrava prazer no decorativo.

Malagoli não poupou esforços para dar vida ao decreto do MARGS, fruto da 
existência da Divisão de Cultura também instituída naquele ano, o último do gover- 

petebista de Ernesto Dornelles. Numa história já conhecida, percorreu a buro
cracia estadual em busca de dinheiro e apoio. Talvez esteja, no entanto, nos detalhes 
mais banais aqueles elementos de afeto que garantem o sentido de 
comunidade. O pintor, por exemplo, costumava freqüentar um café na esquina da 
Rua da Praia com a Vigário, fazia amizades, conquistando médicos, advogados e 
outros habitués para a nova casa que, a partir de 1957, ganhou a legitimidade, ainda 
que provisória, de situar-se no centenário foyer do Theatro São Pedro na praça cívica 
de Porto Alegre. Cristina Balbão, uma das assistentes de Malagoli, lembra a persis
tência do grupo em percorrer as famílias tradicionais em 
tra de inauguração, alusiva a Pedro Weingàrnter. Ou então, as frestas da madeira do 
parquê, percebidas por Malagoli na sala reformada de exposições, e rapidamente 
tapadas com tinta e massa de vidraceiro pelas mãos de Cristina às vésperas da aber
tura solene.

Será preciso orientar o motorista 
a seguir até a Praça da Alfândega, ao 
lado do Banrisul, onde ainda parece 
se esconder o MARGS num charmoso 
prédio eclético, resquícios de uma 
capital com forte acento germânico 
que acompanhava a modernização das 
principais cidades brasileiras do iní
cio do século XX.

O que faz com que um museu seja 
uma referência urbana, um desvio na
agitação repetitiva da cidade, um espa
ço capaz de construir outra experiência 
de tempo e costurar matrizes identitárias 
de uma comunidade? Comunicação pa
rece ser a resposta mais óbvia em meio
século de esforços, desejos, dificuldades e atalhos. Comunicação delicada 
paz de viabilizar justamente o espaço da separação e do cânone, da diferença, do 
estranhamento e da circulação de um produto elitizado, a arte.

Se em 2004 as pessoas ainda se constrangem em entrar no prédio, supondo 
tratar-se de um lugar para iniciados e de entrada cara, imagine na provinciana Porto 
Alegre de 50 anos atrás. No Diário Oficial de 27 de julho de 1954, um mês antes do 
suicídio de Getúlio Vargas que alucinou a capital gaúcha, nascia no papel e por 
decreto o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Nada foi noticiado, mas o ato oficial 
respondera à coluna do Correio do Povo de 16 de fevereiro daquele ano, em que o 
jornalista Aldo Obino reclamava um Museu de Belas Artes (...) que tire a nossa metró
pole da marginalidade museográjica em que vive.

Tempo de Guerra Fria, de articulações para a troca do governo estadual, a metró
pole reunia 400 mil pessoas num típico horizonte de expectativas pequeno-burguês, 
casamento, família e orquestra de Mantovani. Quem fosse ao cinema naquele inver
no de 1954, teria pela frente Gilda de Rita Hayworth. Acostumada à música, não 
apenas a do rádio de Nelson Gonçalves e Carlos Gardel, Porto Alegre já 
uma

José Sicart. Praça da Alfândega em 1958. óleo sobre duratex, a pincel. Acervo MARGS.

essa, ca

no

um museu na

busca de telas para a mos-

ostentava
Sinfônica, algo raro até para os padrões contemporâneos. Possuía também a 

segunda maior editora de livros do País, a Globo. Para baixar estoques e difundir o 
hábito da leitura, seguindo um costume argentino e europeu, os editores e livreiros 
locais ocuparam, pela primeira vez, a Praça da Alfândega com barracas coloridas 
durante 15 dias. Sob o slogan Dê livros neste Natal, Graciliano Ramos e Simões 
Lopes Neto foram os autores mais vendidos em 54.
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Foi também Cristina Balbão, junto às palestras sistemáticas de Malagoli, uma das 

primeiras a participar do contrato de mediação, buscando criar vínculos na cidade e 
aproximar o Museu do seu público potencial. A cada intervalo de espetáculo, lá 
estava Cristina e as obras de arte à espera dos visitantes ou dos curiosos - 
temporada de 1957 foi pródiga em eventos no São Pedro. Só no segmento de música 
erudita, o público gaúcho pôde aplaudir diversos instrumentistas internacionais, a 
encenação de Fausto de Gounod pela Ospa, os Meninos Cantores de Viena, além dos 
festejos de inauguração da rádio Guaíba. As temporadas teatrais ficaram a cargo das 
companhias de Tônia-Celi-Autran, com 
Delia Costa com O canto da cotovia

e a

Na comunidade em que se criava para amigos, para não agredir o olho 
dor, um museu de arte era assunto de poucos. A Escola de Belas Artes, principal 
referência do sistema artístico incipiente, passava por um período de renovações 
didáticas e conceituais. O paulista Ado Malagoli, convidado pelo influente crítico e 
pintor Ângelo Guido, era um dos articuladores do processo, causando indignação 
entre as mães de família ao instituir aulas de pintura com modelos-vivos. Especialista

curso a um movimento ensaiado na própria 
40, Malagoli percebera a lacuna institucional da capital 

sulina. Entre os anos 40 e 50, quando a cultura norte-americana consolida-se 
paradigma, é possível visualizar um mercado de consumo de bens culturais 

Brasil, resultante do processo de industrialização e do alcance de mídias de grande

conserva-

Otelo e Entre quatro paredes, e de Maria 
ou Plujt, o fantasminha. Ali, em um endereço 

mais conhecido dos carros de praça de então, iniciava-se os primeiros e lentos pas
sos de um sonho, hoje cinqüentenário, de informar a existência e a necessidade de 
um museu, responsável pelas diversas formas de vida e sentidos possíveis 
patrimônio criativo que é, mesmo que esqueçamos disso, de todos nós.

em Museologia e Restauro, e dando 
Escola no final dos anos

a um
como

um no
Cida G olin
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