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No dia Internacional dos Museus, 18 de obras, significativas expressões da produção 
artística rio-grandense e nacional. Há 
também obras de artistas estrangeiros, o que 
dá uma dimensão internacional ao nosso 
Margs, seguindo a orientação desde sua 
fundação por Ado Malagoli, em 1954.

Este dia enseja à sociedade uma séria 
reflexão a todos quantos têm parcela de res
ponsabilidade pela política cultural do Esta
do. E nesta seqüência cabe destacar o ines
timável apoio da Secretaria de Cultura, à qual 
o Margs está vinculado, bem como da Asso
ciação de Amigos do Margs (AAMARGS), 
com seus colaboradores e voluntários. Em 
nome de todas essas entidades e pessoas, a 
direção do Margs, vem prestar um preito de 
gratidão e saudação a todos quantos tem 
auxiliado a manter e atualizar esse patrimô
nio artístico e cultural rio-grandense que está 
à disposição da sociedade gaúcha e brasilei-

maio, venho saudar a todos os que traba
lham em museus e aos cidadãos, que no seu
direito de acesso à cultura merecem o em
penho e a dedicação dos agentes e promo
tores culturais.

A Assembléia Geral do Conselho Inter
nacional dos Museus - ICOM - criado pela
UNESCO, decidiu institucionalizar o Dia 18
de maio como Dia Internacional dos Museus,
tendo como lema “Os Museus como impor
tantes veículos de intercâmbio cultural, que
promovem o enriquecimento das culturas, o
desenvolvimento da compreensão mútua, a
cooperação e a paz entre os povos”.

O ICOM define Museu como toda insti
tuição permanente, sem fins lucrativos, aber
ta ao público e que adquire, conserva, pes
quisa e expõe coleções de caráter cultural ou
científico, em sua abrangência máxima.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul
é um orgulho dos gaúchos. Dispõe de um JOSÉ ALBANO VOLKMER
precioso acervo de aproximadamente 2 mil Diretor do MARGS

FOTO: ILKA PORTES

Ado Malagoli; Fundador do Margs

Leia nesta edição:
* UNITI - A força voluntária no MARGS

* Dia Internacional dos Museus - 

Homenagem á Ado Malagoli

* Açores, em fotos de Ilka Portes
Império do Divino, na Ilha Terceira, Açores

Mensagem do MARGS e AAMARGS

Quando se comemora, neste dia 8 de maio, o Dia do Artista Plástico, 
o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a AAMARGS vêm se congratu
lar com a classe dos artistas, tão importante e necessária nos dia de ho
je para a criação de novos valores estéticos e a valorização do processo 

artístico na cultura popular.
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EDITORIAL selos na correspondência, a dobrar os "EM PAUTA”. 
Depois era alguém que assumia a redação dessa cor
respondência. Depois surgiram atalhos. Um grupo foi 
convidado a monitorar exposições maiiores, itinerantes, 
que o Goethe Institute ou o Cultural Jud. Marc Chagall 
ou o British Council às vezes trazem â POA. Esse grupo 
cresceu, amou a atividade e são, hoje, nossas monitoras 
dos passeios comentados ou didáticos.
E há na UNITI (Universidade da 3a Idade), uma turma 
que optou por vir ao MARGS a fim de ajudar nesse terre- 

fascinante das relações humanas que é o primeiro 
contato com os visitantes: a Recepção. Desse grupo al
gumas células se despreenderam. Foram ajudar na Arte- 
loja, na administração, nas monitorias. E há as voluntá
rias, que já foram fiuncionárias hoje voltam porque co
nhecem as necessidades e por não resistir ao encanta
mento mágico deste ambiente. E há os artistas que or
ganizam as comissões, que filtram as obras que seráo 
vendidas na Arteloja. Enfim...
E, pois, um tripé. E a AAMARGS, no segundo número de 
seu jornal, transparente como pretende ser, queria que 
nossos leitores conhecessem esse suporte da Asso
ciação, os VOLUNTÁRIOS, aos quais queremos agrade
cer e homenagear pois o 3o PÉ É O QUE iA'JUDA'“IN
VENTAR O SONHO”

Somos um tripé
Q uem viu "Traídos pelo Desejo"? Não, crítica de 

cinema, aqui, agora, não. Definitivamente, não. 
Mas éjicamos pensando na historinha que o solda 
do que inglês conta ao combatente do IRA sobre o 
escorpião e o sapo. A anedota é antiga mas res- 
sucitou para nós, quando a filosofia do escorpião 
("...morremos, sim, os dois, mas é da filosofia do 
escorpião") trouxe à lembrança os comentários 
de alguns artistas que tinha lido no 2°Caderno da 
ZH de 16 de abril último.

É isso. É da natureza do escorpião fincar o 
ferrá»; Ó MARGS é o que o RGS tem de mais im-- 
portante para salvaguardar a memória plástica do 
Estado. Se o acervo é bom ou não é bom, se é va
lioso (vamos entrar, pela difícil "Teoria do Valor"?) 
ou não, só o futuro dirá. Mas haverá sempre a pos
sibilidade de corrigir distorções. O esforço dos 
que, nestes quase 40 anos, vêm lutando, de um jei
to ou de outro, com maior conhecimento ou maior 
sensibilidade, para mantê-lo vivo, precisaria ser 
julgado. Precisaria? Nestes 40 anos vem errando, 
acertando, tentando sempre. Inquestionavelmente. 
E sempre com esforço.

Diferentemente da historinha do sapo e do es
corpião, na qual ambos morrerão abraçados, por
que a "natureza do escorpião exige determinada 
ação e a existência do Museu não está ameaçada 
pelo escorpião". Já dos artistas contemporâneos, 
quantos terão que aguardar a crítica do tempo, do 
distanciamento cronológico, para ter certeza de 
sua permanência? Quantos farão parte, daqui a al
gumas décadas, da História da Arte? da Arte Brasi
leira? da Arte Gaúcha? Sua linguagem, seus dize- 
res obscuros, seus ícones, passarão para sempre 
pela malha dos estudiosos das Artes Plásticas?

Já o MARGS, esse ficará. Certamente ficará.
Quanto a AAMARGS, o ferrão tentou mais fundo: 

"A Associação interfere na administração do 
MARGS". Gostaríamos de saber onde, a não ser na 
função que é a razão da existência da mesma (an
gariar fundos),em que setor, em que Núcleo, em 
que decisão museológica ou administrativa a AA
MARGS (nós - que nem 100 dólares recebemos 
pelo nosso trabalho de formigas) interfere. Diverti- 
irio nos com esse esbravejar contra a AAMARGS. 
Mas a curiosidade os consome. Onde a interferên
cia?

O pó número 1 é a DIRETORIA, atenta, atuante, “commi- 
ted". Aceitou o cargo. Faz a sua obrigação. O pé n° 1 e 
uma ROCHA.
O pé número 2 é esse grupo fiel de Associados (os Ami
gos), que contribuem mensalmente porque sabem que 
sem a ajuda financeira que prestam à Associação esta 
nem sequer existiría. Sâo nomes que, de A a Z, têm sua 
fichas catalogadas, mimadas, respeitadas. O pé n° 2 sa
be que sem cultura não há cidadania. Que cultura não é 
apenas folclore: é um todo. E permanecem fiéis e coe
rentes. O pé n° 2 é uma CENTOPÉIA.
E há o pé número 3, do qual queríamòs falar e que são 
esses surpreendentes, variados, confiáveis "VOLUNTÁ
RIOS". I Era no começo, um grupo pequeno. Menos 
que um grupo: um agrupamento efêmero que a gente 
surpreendia de vez em quando andando por um corre
dor, numa sala, guiando um grupo, carregando pastas... 
Mas esses voluntários foram ocupando vazios, se fir
mando, se afirmando. Há os que vêm quando chama
dos. Aqueles a quem a gente apela por telefone e execu
tam tarefas pela cidade afora.
Increditável! A princípio eram os conhecidos de alguém 
do MARGS ou da AÁMARGS que vinham ajudar a colar

no

MILKA LEVACOV

Orquestra Cursos
A SOMÚSICA, a convite da Direção do Mseu de Arte 

do Rio Grande do Sul e do Maestro Luís Alberto Bu- 
chholz, realizará no último DOMINGO de cada mês, às 
17 hs,um concerto dentro do projeto Música no Museu.

A Orquestra foi criada em 1988 pelo professor Nicolau 
Richter, sendo integrantes seus alunos membros de sua 
classe de violino. Com caráter educativo a orquestra visa 
a formação profissionalizante a seus musicistas, execu
tando com seriedade obras musicais de porte e do re
pertório internacional das grandes orquestras.

No dia 02 de maio a SOMÚSICA, com o apoio da As
sembléia Legislativa, Rotiary e Rotaract POA Inde
pendência, realizará um concerto beneficiente no auditó
rio Dante Barone da Assembléia Legislativa, às 17 hs. No 
programa obras de Vivaldi, Mozart, Toselli e Tom Jobim. 
Participação especial da Orquestra PROFANA.

A Orquestra SOMÚSICA, dentro do projeto Música 
Museu, realiza concerto no dia 30 de maio, às 17 horas, 
sob a regência de Nicolau Richter. No programa/‘SE
RENATA DE ELGAR”, Concerto em Lá Menor para Violi
no de Bach e Ponteio de Cláudio Santoro. Na pinacoteca 
Central do MARGS.

OFICINA DE XILOGRAVURA - com Circe Sal
danha, às quartas-feiras, das 14:30 às 17 hs, ofici
na permanente, no Ateliê do MARGS.

OFICINA DE GRAVURA EM METAL - com o ar
tista Wilson Cavalcanti/iniciou em março, com àuHas 
aos sábados, das 14 às 18hs, no Ateliê do MAR
GS.

TÉCNICAS DE PINTURA - com a artista Bere
nice Unikowsky, às terças e quintas, das 14 às 17 
hs, iniciou em 25 de março, no Ateliê de Gravura 
do MARGS.

no
PINTURA EM TELA - com a artista plástica Cir

ce Saladanha, início dia 21 de maio, no horário 
das 15 às 18 hs. O curso terá a duração de 04 
semanas.

Homenagem especial XILOGRAVURA - com o artista plástico Wilson 
Cavalcanti, aos sábados, das 14 às 17 horas, ofi
cina permanente.

Arteloja. Outro longo suspiro... É uma comissão 
de artistas plásticos quem decide o que será ou 
não vendido na Arteloja. Colegas do emitente da 
ifioportuna opinião. Colegas voluntários na função. 
Não somos uma Galeria de Arte. Somos um atrati-

Neste 18 de maio aniversaria a artista plástica Helena 
Maia D’Ávila, coincidindo esta data com o Dia Interna

cional dos Museus. Por este motivo, sente-se honrada a 
AAMARGS em prestar esta homenagem de gratidão e 
saudação a uma incansável colaboradora das artes plás
ticas, do Margs e da Associação dos Amigos do Museu.

Todos estes cursos não têm pré-requisitos. As 
inscrições podem ser feitas no Núcleo de Ex- 
tenção do MARGS, ou pelos fones 221-8456 e 
227-3211, ramal 30.

vo a mais para os visitantes do Museu e uma fonte 
de renda para a Associação. Talvez, um futuro pró
ximo, a renda da Arteloja a jude comprar as obras 
de outros artistas, alguns com mais ética, outros 
com mais auto-crítica.

E, de cambulhada, algum Rembrandt, algum 
Miró, algum Monet... Sugerimos a esses artistas 
que produzem, mas parecem desprezar esta Insti
tuição (e esta laboriosa e desprentenciosa Asso
ciação) que ajudem a concretizar esses sonhos 
para que a população gaúcha possa descansar 
seus olhos numa Arte confirmada, não na Arte de 
transição (efêmera?) que alguns representam.

A Associação está aberta a sugestões. O Museu 
também. Que tal colaborar em vez de criticar?
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MARGS promove curso sobre o 

Patrimônio histórico de Pelotas
Colaboradores:

O Museu de Artes do Rio Grande do Sul promove um 
curso sobre o Patrimônio Histórico de Pelotas ncs dias 8 
e 9 de maio, na ocasião serão visitados pontos turísti
cos da cidade. O curso tem como tema a nerança luso- 
brasileira da região, incluindo uma visita a região das 
Charqueadas. Participam deste curso, o escritor Luís 
Antônio Assi s Brasil, restauradora Leila Sudbrack, o ar
quiteto José Albano Volkmer,entre outros, além dos pa
lestrantes locais.
Os participantes do curso receberão um certificado de 
30 horas/aula. A promoção faz parte do programa do 
Centro de Restauro do MARGS.
Informações e Inscrições no MARGS, ou pelos telefones 
227-23II e 22l-8456/ramal 23.

ARTELOJA
!<ua I ae Selemoro 1010 P *«*><■ f (051/1 27 2311
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MARGS MALAGOLI Depoimentos sobre o projeto 

aquisição 1993A trajetória de uma instituição pressupõe a história de 
vida dos que por ela passaram e neste processo de res
gate do passado, compreensão do presente e gestação 
do futuro é que se estabelecem os múltiplos jogos da 
memória.

Embora seja clara a assertiva de que os homens pas
sam e as instituições ficam, a reciproca também é ver
dadeira, na medida em que sem a garra, a paixão e a 
ousadia, nada é construído no corpo social no qual o 
homem se vê inserido.

Falar sobre o mestre ADO MALAGOLI é para mim 
mergulhar num tempo em que imagens pessoas e fatos 
se sucedem e se movimentam, não como nostalgia do 
passado, mas como ressurgimento do vivido, recriação 
do novo, temporalidade sempre presente.

É falar de um amiígo muito especial,discreto, respeitoso 
e ao meso tempo fraterno, coerente e seguro de suas 
próprias idéias, mas aberto ao diálogo e as minhas inda

gações.
Tantas vezes o procurei buscando as. preciosas in

formações que me subsidiavam na elaboração de um 
'Nflémorial Descritivo do Museu de Arte do Rio Grande do

Malagoli confessa que teve carta branca e crédito do 
governo do Estado para comprar o que julgasse melhor 
e esse fato repercutiu intensamente já que a soma era 
considerável.

Também se valeu de patrocínios de Empresas, ban
cos e outras Instituições que recorria. Instituía Prêmios 
Aquisições em Salões que organizava. E os artistas es
tavam sempre presentes.

Preocupado com a arte do Rio Grande do Sul, com
prou inúmeros quadros de artistas gaúchos, toda uma 
geração de pintores e gravadores do Estado, o que de 
melhor era produzido aqui, inclusive obras de artistas 
que não tendo aqui nascido, viviam e trabalhavam no 
Rio Grande do Sul.

No entanto, a postura e a dignidade do artista deixou 
de lado uma compra imprescindível. Seu próprio traba
lho. A belíssima tela .“O Hoinem do Gato Preto” entrou 
no acervo do MARGS quando Malagoli já não era mais o 
seu diretor.

Finalmente, também importante ressaltar que para 
Ado Malagoli as aquisições devem ser feitas pelo Museu. 
No seu tempo,rejeitou as doações. A única peça por ele 
aceita foi uma gravura de Kate Kolwitz, doada por seu 
colega, o professor e pintor João Fahrion.

Enfim, estes foram outros momentos da vida social e 
econômica do nosso Estado. A presença de lideranças 
como esta. marcaram o panorama das artes plásticas do 
Rio Grande do Sul nas últimas décadas. São estes os fa
tos. E o tempo não pára.

A Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul - AAMARGS - tem o prazer de apresentar as aqusições 
que fez para o enriquecimento do acervo do MARGS.

Entre as mil e uma atividades que a AAMARGS vem desen
volvendo nos seus onze anos de existência, esta é nova, gratifi- 
cante, enriquecedora. Desde as 97 obras iniciais reunidas, en
tre 1954 e 1957, por Ado Malagoli até nossos dias, o Museu tem 
se alimentado principalmente de doações fie artistas e de parti
culares.

Estamos exibindo - este é bem o termo- as 15 obras esco
lhidas por uma Comissão e adquiridas pela AAMARGS, de 13 
artistas gaúchos contemporâneos, que por sua vez, adequaram 
suas pretensões às possibilidades da Associação.

É, pois, não só com grande satisfação, mas com vaidade 
que apresentamos ao público os mais recentes "habitantes" 
da/"Reserva Técnica" do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Boas vindas aos visitantes neste convívio com as novas obras! 
Usufruam com sabedoria o prazer de olhar.

AAMARGS

“O enriquecimento do MARGS através desta doação 
tem um sentido transcendente. Ela vem de um grupo que 
empenha o coração da Arte. Entidade de amigos sempre 
presente no trabalho do grande Museu desta cidade.”

Mila Cauduro
Secretária de Estado da Cultura

"O projeto de Aquisição da As
sociação dos Amigos do Margs, para compra de obras para 
integrarem o acervo do Museu,é administrativo e politica
mente correto além de louvável.

Sul.
Quantas vezes o visitei em seu ateliê ou no sitio onde 

ele desfrutava da convivência da família, das plantas e 
dos bichos. Sob a inspiração destes espaços produzi
mos “Malagoli, o Silêncio do Tempo", vídeo enfocando 
sua vida e sua obra, no qual com tanta sensibilidade e 
emoção o artista discorre sobre seus temas preferidos.

Mas foram nas fitas gravadas para o Núcleo de Do
cumentação e Pesquisa .do MARGS que registramos os 
detalhes mais sutis, as informações precisas, às quais 
nos reportamos, embora sem poder a todas mencionar, 
neste texto que nos ocupamos hoje:a constituição do 
acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Convidado inicialmente para a Diretoria de Artes da 
Divisão de Cultura, Malagoli foi também o organizador e 
primeiro diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
Não se tratava apenas de um grande artista. Suas quali
dades pessoais se somavam a sua experiência técnica, 
pois tinha curso de museologia e restauração nos Esta
dos Unidos, totalizando um expressivo currículo de reali
zações culturais e o respeito da comunidade.

Destacamos aqui apenas alguns pontos dessa trajetó
ria do mestre a partir da instalação do MARGS no Fayer 
do Teatro São Pedro. Para que o Museu iniciasse seu 
funcionamento com acervo próprio, Malagoli reuniu as 
obras de arte espalhadas por outros locais do Estado, o 
que não foi fácil. Houve resistência de algumas Secreta
rias que tinham quadros famosos e que não os queriam 
ceder. Malagoli registrou fatos curiosos dessa época e 
os transmitiu com humor em entrevistas gravadas. Men
ciona obra por obra, inclusive o local e o estado de con
servação em que as encontrou...

As peças, que estavam no Palácio Piratini,foram-lhe 
entregues pelo próprio Governador, pois Malagoli foi 
sempre muito prestigiado pelo poder público de então.

Para a aquisição das primeiras obras, viajou a São 
Paulo e Rio de Janeiro. Lá, visitou galerias e frequentou 
leilões onde arrematou lotes com quadros famosos, de 
pintores europeus, basicamente franceses e ingleses, 
mas também artistas brasileiros de grande renome.

Malagoli disputava as obras ao lado de outras insti
tuições fortes como 'o Museu de Arte de São Paulo. E 
conta com orgulho que quando dizia que a compra e o 
pagamento seriam feitos pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, sua informação valia como um sinal de 
garantia e segurança.

Gaudêncio Fidélis 
Diretor do MAC

• MARIA LUÍZA CHAVES QARCELLOS "O projeto Aqui
sição representa o passo necessário de apoio ã museologia 
do Mercosul em que o MARGS é o expoente máximo das Ar
tes Plásticas”.

Teniza Spinelli

MILTON COUTO “O projeto é inovador é um grupo bom 
de artistas reconhecidos, com uma trajetória artística de 
prestígio no campo das artes, a presença destes trabalhos 
no Museu enobrecem o artista”.

ALFREDO NICOLAIEWSKY "A aquisição de obras de 
grupo de artistas pela AAMARGS, revela uma visão de 

primeiro mundo, no tocante a valorização e respeito diante 
da produção artística local”.

MARGARETE COSTA MORAES “Acho o projeto de 
grande importância na medida em que o MARGS não tem 
meios para renovar o seu acervo. A AAMARGS em conjunto 
com a direção do Museu e o Conselho, unem esforços para 
que haja a renovação do Acervo. Parabéns ao Museu 
AAMARGS por estarem juntos nesta empreitada".

SONIA FRIDMAN "Acho válido tudo o que se consegue 
para enriquecer o acervo do MARGS".
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O Homem do Gato Preto;

Sem titulo acrílico sobre tela 1,0m x 1,0m -1991

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 

UMA ENGRENAGEM DA NOSSA CULTURA
DADOS BIOGRÁFICOS

ALFREDO NICOLAIEWSKY Porto Alegre, 1952. Arquiteto. 
UFRGS, cm 1976 Curso de Desenho com Paulo Peres e Xilo
gravura com Danúbio Gon;nlves, ambos no Atelier Livre da Pre
feitura. em Porto Alegre. RS. Gravura em metal, com Marília 
Rodrigues, cm Minas Gerais. Expôs no Uruguai, Paraguai e 
Japão. Participou da BR/80 PINTURA BRASIL. Vários prêmios 
Aquisições, em Salões Nacionais. Três grandes pontos devem 
ser ressaltados na sua obra. apuro técnico e formal, o experi
mentalismo e a busca de uma linguagem brasileira.

Palavra da

ALBARUS
Indústria e Comércio S.A.
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Mestres da gravura brasileira Calendário de eventos 

maio/1993
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul é pos

suidor de um rico acervo de obras de arte plásti
cas estrangeiras, brasileiras e rio-grandenses. 
Destas coleções uma se sobressai pela sua quan
tidade e qualidade: a de gravuras. Esta é uma co
leção também segmentada em estrangeiros, brasi
leiros e gaúchos. A coleção de brasileiros é motivo 
de uma exposição ora em curso, “Mestres da Gra
vura Brasileira”.

Esta exposição oportuniza a comunidade gaú
cha um contato mais próximo com obras primas 
de mestres gravadores brasileiros. Além das téc
nicas, dos nomes e das obras propriamente ditas, 
o que avulta é a excelência da coleção, onde se 
encontram obras de Pedro Weingártner, passando 
por nomes como Carlos Oswald, pai da gravura 
da Arte no Brasil, e Goeldi, Segall, Abramo, todos 
mestres da primeira metade do século XX.

A coleção se destaca na década de 50, período 
de enorme difusão da gravura brasileira. Deste 
período temos obras fundamentais do Clube de 
Gravura e outros grupos importantes da década

em questão e também manifestações isoladas 
como os trabalhos de Hans Steiner, Fayga Ostro- 
wer e muitos outros. Pelas décadas seguintes a 
coleção se mantém atualizada, com obras exem
plares dos mestres brasileiros e chegamos à dé
cada de 80 também com grande representativida- 
de, mesmo que ainda nesta década já com algu
mas ausências passíveis hoje de reparo. O que 
ressalta é a continuidade da coleção, com obras 
de alta qualidade e alto nível de representatividade 
da produção dos artistas.

Esta exposição é uma pequena mostra do Ice
berg, que existe no Museu de Arte dó Rio Grande 
do Sul. Numa curadoria exaustiva o MARGS tém 
possibilidade de expor um amplo panç>rama da 
produção de gravuras de arte no Brasil. É uma co
leção de altíssimo nível que merece um estudo 
aprofundado dos interessados na arte da gravura 
pelas suas ricas possibilidades em quantidade e 
qualidade.

1 ° SÁB VIA CRUCIS - Franz Liszt - Coral 
MARGS e Grupo Teatral Face & 
Carretos. Regência de Luís Alber
to Buchholz, às 21 horas, no Tea
tro Bruno Kiefer (CCMQ), dias 1o 
e 2/5.

04 TER PROJETO ACERVO VIVO: Série 
Apresentação - MESTRES DA 
GRAVURA BRASILEIRA, nas Sa
las Negras, de 16/04 a 30/05. 
PROJETO INTERCÂMBIO: A 
ODISSÉIA Enio Squeff, na Sala 
Pedro Weingártner, de 04 a 
30/05.
PROJETO PRESENÇA: Lenir de 
Miranda e Gisela Waetge - no 
saguão do Museu de 04 a 13/05.

05 QUA PROJETO ACERVO VIVO: Série 
Apresentação - O EXPRESSIO-
NISMO DE KATE KOLLWITZ, no 
Espaço Ado Malagoli, de 06/04 a 
27/06.

06 QUI PROJETO INTEGRAÇÃO - MAX
KLINGER, apresentação MARGS 
e Instituto Goethe, nas Galerias I 
e II, de 06 a 26/05.

12 QUA PROJETO INTEGRAÇÃO -
AÇORES, UM ELO COM O PAS
SADO, fotografias de llka Portes, 
no Saguão Nobre, Pinacoteca 
Central e Laterais, de 27/05 a 
13/06.

PAULO GOMES
Assessor Cultural/ MARGS

llka Portes mostra 

fotos dos Açores aqui
Complementando a exposição inicial realizada 

no arquipélago dos Açores, denominada "Cami
nho dos Açorianos no RS”, a fotógrafa llka Portes, 
traz. seu novo trabalho, que estará sendo exposto 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no perío
do de 27 de maio a 13 de junho com o título de 
“Arquipélago dos Açores -Um Elo com o Passa
do”.

Instituto Cultural Português, do Gabinete de Emi
gração e Apoio às Comunidades Açorianas dos 
Açores, Consulado de Portugal, Casa de Portugal 
e do Governo do Estado, através da Secretaria de 
Cultura e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Foto llka Portes

Nesta exposição, a artista gaúcha reverte o ca
minho, mostrando ao Rio Grande e depois a ou
tros locais, um pouco da paisagem e história das 
nove ilhas dos Açores, pertencentes a Portugal e 
donde vieram os primeiros colonizadores de Porto 
Alegre e de muitas cidades gaúchas. Tem como 
objetivo mostrar às comunidades brasileiras e 
sul-americanas o Arquipélago dos Açores, situado 
no Oceano Atlântico, com suas nove ilhas, bus
cando um resgate de nossa raízes etnológicas, vi
sando sobretudo a integração dos povos, gover
nos e entidades envolvidas.

A referida exposição constará de cerca de 107 
posters das principais ilhas dos Açores, que trarão 
aspectos paisagísticos, prédios, trajes típicos etc., 
visando um maior intercâmbio entre Rio Grande 
do Sul e aquele núcleo de colonizadores portu- 
guess. A mostra intinerará pelo interior do Estado, 
principalmente nos municípios de origem açoria- 
na, outros Estados e até pelo Conesul.

A exposição terá a participação e o apoio do

18 TER CONCERTO COMEMORATIVO 
AO DIA INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS: Orquestra da SOMÚ- 
SICA. Regência de Nicolau Rich- 
ter e Luís Alberto Buchholz, na 
Pinacoteca Central do MARGS, 
às 19 horas. Entrada Franca.

30 DOM SOMÚSICA - Sociedade de Mú
sica e Orquestra de Câmara. 
Regência de Nicolau Richter e 
Luís Alberto Buchholz. Pinacote
ca Central do MARGS, às 17 ho
ras. Entrada Franca.Marco dos descobrimentos Portugueses 

Ilha Terceira, Açores

“Para mim, um quadro é uma superfície 

coberta de representações,a lógica 

não tem importância”. 
(CHAGALL)

08 de maio~dia do Artista Plástico 
Arte Nobre felicita á todos os artistás

Rua Benjamin Constant, 1273 
Av. Azenha, 334

GALERIA
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PORTO ALEGRE


