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JORNAL DA AAMARGS 

Um Veículo de Cultura
EDITORIAL

Em meio a chuvas e trovoadas, trope
ços até previsíveis, estamos trazendo ao 

nosso leitor o primeiro número do JORNAL 

DA AAMARGS.
Há muito tempo tínhamos a intenção 

de criar uma publicação mensal, com 

caráter informativo, atendendo ao interesse 

dos nossos associados e do público 

geral. A realização disto foi possível graças 

aos nossos voluntários e associados, que 

tornaram viável mais esse "sonho". No 

último ano, vários deles foram realizados. 
Agora, em 1993, estamos elaborando e 

concretizando vários outros que certamente 

agradarão a todos os Amigos do Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul.

O Jornal da AAMARGS começa a ser uma realidade.
É indispensável a criação de um veículo de comunicação entre o MARGS 

associados. O Museu está aberto à comunidade, deve ir ao seu público levando a 
informação, o fato, abrindo espaço à notícia e à crítica. O lançamento desta publicação 
satisfaz o compromisso maior de aproximação dos artistas, da comunidade cultural 
amigos do Museu, através de um projeto que não acarreta ônus para o Estado.

É direito do cidadão o acesso à Cultura. O MARGS e a AAMARGS, com o apoio dos 

patrocinadores, esforçam-se para promover e cooperar no desenvolvimento da Política 
Cultural.

Uma legislação que estimule e fomente a iniciativa da comunidade organizada é 
instrumento
Associações de Amigos das Instituições Culturais está apresentando neste momento 
resultados produtivos. Falta uma lei estadual que gere novas formas de incentivos fiscais. 
Não basta uma lei federal: a chamada “Lei Rouanet”. É preciso que os Estados e os 
Municípios legislem, para que se amplie o acesso à Cultura e seja possibilitada a ação livre 
e democrática a todos quantos possam contribuir com parcela de responsabilidade pela 
gestão da cultura.

O JORNAL DA AAMARGS deve ser um instrumento à disposição das Artes Plásticas.
Saúdo a iniciativa deste Projeto e cumprimento todos os colaboradores que deram 

muito de si pai a a sua realização.
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que se faz necessário. A lei que autoriza e regula o funcionamento das

José A!bano Volkmer
Diretor do MARGS

CORAL
E indiscutível, atualmente, o grande valor atribuído por 

nossa sociedade à cultura musical. Cada vez mais a música vem 
se impondo e conquistando um público interessado e participante. 
Este crescente interesse pela artes atesta que nosso povo passa 
por um significativo processo de desenvolvimento cultural.

O Coral MARGS foi criado em 16 de março de 1992, 
atendendo a uma solicitação da Direção do Museu de Arte do Rio 
Grande doSul. Ele é administrado pela AAMARGS - Associação 
dos Amigos do MARGS - e conta, desde então, com a regência 
do Maestro Luís Alberto Buchholz. Para a parte da preparação 
vocal foi convidada a ProP Ida Weisfeld. É formado por pessoas 
da comunidade que dedicam algum tempo de suas vidas para arte 
do canto coral.

Sem dúvida, qualquer iniciativa neste sentido valoriza a 
nossa sociedade e propicia o seu crescimento se nivelando às 
culturas mais adiantadas.

VIA CRUCIS

CURSOSAAMARGS Design dç Superfície com a designer Renata Rubin, iniciou 
em março e termina em 14 de dezembro, sem pré-requistos. 
no Ateliê do MARGS.
Design de Imobiliário com a artista plástica Ana Maria 

Carvalho e a arquiteta Carmen Nonning, inicia dia 30 de 
março e termina em 27 de maio. Funciona às terças e 
quintas, no auditório do MARGS, das 19 às 21 hs, sem pré- 
requisitos.
Dgsenho de Figura Humana com o artista Plínio Bemhardt, 

ini-ciou em março e termina em 25 de novembro, às terças 
ou quar-tas, das 14 às 18 hs, sem pré-requisitos. No Ateliê 
do MARGS.
Oficina de Xilogravura com Circe Saldanha, às quartas, 

das 14:30 às 17 hs, sem pré-requisitos. Oficina Permanente, 
no Ateliê do MARGS.
Oficina de Gravura em Metal com o artista Wilson 

Cavalcanti, iniciou em março, com aulas aos sábados, das 
14 às 18 hs, sem pré-requisitos. No Ateliê do MARGS. 
Técnicas de Pintura com a artista Berenice Unikov/sky, às 

terças e quintas, das 14 às 17 hs, iniciou em 25 de março, no 
Ateliê de Gravura do MARGS.
As inscrições nestes cursos podem ser feitas no Núcleo de 

Ex-tensão do MARGS ou pelos fones 221 -8456 e 227-3211 
ramal 30.

A Associação dos Amigos do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, ONG que é (Organização 
Não Governamental), trabalha no Museu, pelo 
Museu e para o Museu. Compõe-se de sua Diretoria, 
de associados e de um corpo esforçadíssimo de 
voluntários que dividem entre si as mil e uma 
funções que complementam as atividades da 
administração do MARGS.

E tiram satisfação e recompensa de 
independência e do sucesso da entidade da qual 
são AMIGOS.

Franz Liszt (1811 -1886) 
Liszt não chegou a ouvir sua obra executada. A premiere foi 

na Sexta-Feira Santa de 1929, em Budapest.
Composta para solistas, coral e piano solo (ou órgão, só agora 

vem despertando interesse. Ela é uma música de paixão, com 
. elementos conflitantes, às vezes não combinados dentro de uma 
I lógica total.

Liszt aproveitou obras de Bach e Jacoponi para completar sua 
^ I visão da Via Sacra. Na nossa interpretação, incluímos uma 

atuaçao teatral, a fim de dar maior dramaticidade à obra 
possibilitando assim, uma melhor assimilação do público.

Nao queremos mostrar uma obra de arte. Queremos mostrar 
emoções

Dias: 29, 30 de Abril e Io e 2 de Maio 
Hora: 19:00 H
Local: Pinacoteca Central do MARGS.
VERA CAMPOS soprano 
CORAL MARGS
GRUPO TEATRAL FACE & CARRETOS 
CAMILO DE LELIS direção cênica 
LUIS ALBERTO BUCHHOLZ direção geral e regência 
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Jornalista Responsável: Gessi Oliveira 
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CEP: 90010-150- Porto Alegre/RS 
Fone: (051) 221 -8456 e 227-2311.

Diretor Executivo: 
Diretor de Marketing: 
Conselho Editorial:

O Núcleo de Documentação e Pesquisa 
reorganizou seu espaço físico visando melhor 
operacionalidade, agilizando assim a consulta 
daqueles que buscam informações; indexou os' 
arquivos e solicita aos artistas a atualização dos 
seus cadastros.

GALERIA

HâfeíP»
08RASOCAKTE E MOLDURAS

PINTURA A ÓLEO • ESCULTURAS • MOLDURAS 
LITOGRAFIAS • AQUARELAS • SERIGRAFIAS

Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são 
colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma 
remuneração. A responsabilidade dos artigos é exclusiva de seus

Rua BenjaminConstant. 1273 
Av Azenha.334

Fone 343.4633 
Porto Alegre

autores.
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Restaurar com Talento, 

Paixão e Tecnologia
Restaurar uma obra de arte significa restabelecer suas características originais, 

buscando reaproximá-la da época em que foi criada. Dentro dessa visão,(qjrestaurador 
deve compreender e tentar dominar a ação do tempo, sem a intenção de rejuvenescer 
ou embelezar a obra. E uma tarefa que exige talento, paixão, tecologia e muito respeito 
pelo processo criativo.

As obras de arte, assim como as pessoas, podem ser divididas em períodos da 
infância, juventude e maturidade. Em todas as fases de sua existência necessitam 
cuidados diferenciados. Em todas as fases devem ser feitos check-ups periódicos. Se 

a pintura de cavalete ou uma escultura policromada precisar se submeter a qualquer 
intervenção de restauro, deve primeiro passar por uma série de exames, como fazem 
as pessoas antes de uma cirurgia.

Contribuição da Associação ao MARGS
Na gestão atual da AAMARGS foram realizados vários trabalhos de 

manutenção e reforma do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre os quais 
a reforma do porão, que permitiu a instalação dos Núcleos neste andar. Na 
oportunidade, também foi procedida a conservação da galeria João Fahrion e 
a mudança da Direção do Museu para o porão, com a construção das salas de 
reuniões, da Assessoria, do Gabinete e Recepção.

As pinacotecas ganharam a manutenção das cortinas, o conserto dos vidros 
quebrados e, também, a sua sonorização. Nas salas Negras, houve o reparo do 
sistema elétrico e a substituição das lâmpadas do sistema dicróico da sala 
Berta Locatelli.

No segundo andar, foram retirados os velhos painéis e confeccionados 
novos para as galerias I e II, realizou-se a viabilização da Sala Ado Malagoli 
e reforma na Sala Pedro Weingártner. Atenção especial mereceu o conserto 
elétrico do corredor de serviço e manutenção da parte hidraúlica de todos os 
banheiros do prédio. Providenciou-se a limpeza e manutenção dos ar- 
condicionados de todos os andares e, por duas vezes, foi realizado o reparo do 
quadro elétrico do prédio, a fim de aumentar a segurança das obras que o 
Museu abriga. Também efetuou- se a troca das fechaduras de dois cofres do 
MARGS, um dos quais é a Reserva Técnica.

De fundamental para o funcionamento dos setores do Museu foi a 
instalação do PABX com 20 ramais telefônicos e quatro troncais que 
permitem a ágil comunicação entre todos os Núcleos.

Foram adquiridos pela Associação um aparelho de videocassete para 
do Núcleo de Extensão do Museu, e um sistema de computação AT-286 a fim 
de modernizar os serviços. A instalação da sonorização ambiental 
Pinacotecas e galerias adjacentes às mesmas, permite ao visitante um agradável 
trajeto enquanto seu olhar percorre as obras expostas.

O terraço do Museu de Arte, até então com sub-aproveitamento de 
potencialidade, começou a ser restaurado, iniciando-se pela limpeza do 
torreão principal, removendo-se detritos lá depositados, foram trocados os 
inúmeros vidros quebrados e, também, foi reformado o segundo torreão 
possibilitando a utilização do mesmo para cursos teóricos e, até mesmo, 
coquetéis e recepções de diversos tipos, e feita a iluminação externa do 
terraço.

Com todos estes procedimentos, a Direção atual da AAMARGS enseja 
estar contribuindo para a preservação e valorização do patrimônio do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul e, por conseqência, dando apoio às artes 
plásticas riograndenses.

Eventos Culturais Promovidos pela AAMARGS
Na atual gestão da AAMARGS, além das contribuições ao Patrimônio, 

vista na primeira edição deste Jornal, implementou-se a realização de eventos 
culturais no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, entre eles, a execução de 
desfiles de moda, recepções, execução de dez consertos envolvendo além do 
Coral MARGS (criação desta gestão), orquestras e grupos de teatro; tais 
espetáculos abrilhantaram ocasiões de relevada importância como a Comemora
ção dos 38 Anos do Museu.

Outras realizações de importância foram a modernização da Arteloja e das 
novas instalações da AAMARGS, o treinamento de pessoal viabilizando a 
sistematização de Passeios Guiados aos visitantes do Museu, 
estabelecimento de convênios com pessoal da 3a Idade para participação de 
voluntários no MARGS.

Por último, ressaltamos, talvez a maior realização da AAMARGS nesta 
gestão; a aquisição de 15 obras de conceituados artistas gaúchos que serão 
doados ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, vindo a acrescer e atualizar 
o seu acervo, somando além do valor pecuniário, o enriquecimento do 
patrimônio artístico desta instituição.

um

O CENTRO DE RESTAURO DO MARGS
E preciso pensar na saúde e prolongamento do tempo de existência das obras de arte, 

principalmente na rapidez com que se deteriora nosso patrimônio cultural que, 
diferente do ecológico, não se recupera mais depois de destruído. Uma semente de 
flamboyant ou um pequeno exemplar de jasmim bogari podem recuperar a espécie em 
extinção. Mas como resgatar um Weingárther depois de adulterado e mutilado por um 
artista-restaurador amador?

E urgente o planejamento de uma ação conjunta do Estado e comunidade para a 
sobrevivência de nossas obras de arte ameaçadas pela poluição urbana, alterações de 
china, desamparo e amadorismo profissional. A criação de um Centro de Restauro no 
MARGS, além de prestar atendimento a todas as obras de arte do Estado, possibilitará 
o treinamento e formação de mão-de-obra especializada.

A integração da arte com a Química, Física e Biologia será uma realidade através 
do Centro de Restauro do MARGS associado à Universidade. O primeiro módulo a ser 
inaugurado em breve no Torreão II, será de restauração de pinturas de cavalete e mu
rais, estaremos recuperando as pinturas murais da Biblioteca Pública do Estado, as 
valiosas telas do Instituto de Educação Pública General Flores da Cunha e acesso do 
MARGS, Museu Julio de Castilhos e Casa de Cultura Mário Quintana.

Há alguns anos escrevi dizendo que "os museus de certa projeção e acervo 
significativo não possuem laboratório de conservação e restauração, são museus de 
ilusões, pairam nas nuvens, vivem do sonho de um acervo estável e duradouro, 
verdadeiros castelos de areia”. Hoje, felizmente, estamos mais próximos de realiza
ção do Centro graças ao esforço e dedicação de vários segmentos de nossa cultura, 
principalmenteda Secretaria de Cultura, nosso Museu e Biblioteca Pública.

Recuperado o espaço físico do Centro e adquirindo o material, a responsabilidade 
ficará com a sensibilidade e talento dos futuros restauradores

uso

nas

sua

-.que estarão se
tormando,associando tecnologia com interpretação de cores e resistência de materiais 
com minunciosas pinceladas, num trabalho de extrema paciência e precisão.

Lei Ia Sudbrack - Restauradora
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CENTRO DE RESTAURO

Ao visitar as mostras do mês de abril, 
expostas no Museu de Arte, aprovei te, então, 
para adquirir obras de artistas reconhecidos, 
tais como; Danúbio, A. Almeida, 
Brueggman, A. Soares, Herskovitez, C. 
Saldanha, Sória, Radaelli, Hilda Mattos, 
Jair Dias, Moura, Stern, L. Timm, Tol 
Polar, Bernhardt, Cavalcanti, Zorávia, 
Brentano, L. de Miranda, Plentz, Vasco 
Prado, Chimendes, Loguércio, Segall, Ruth 
Schineider e muitos outros. Na Arteloja. 
também encontramos produtos da grite do 
Museu e camisetas de Maria Tomaselli. 
Brueggman e vários outros artistas.

mpbBRINDES E PLACAS 

PARA HOMENAGENS VÍDEO

Filmagens, cópias, e edições 

Olavo Barreto Viana, 104 C.501 

Fone: 222-6760 ou 229-7631

ARTELOJACANAL - CANAL REPRESENTAÇÕES LTDA 
CORONEL VICENTE, 529 - CJ. 302 
FONE: (051) 221-0700 FAX: (051) 221-0715 
PORTO ALEGRE - RS

MMABGS Puo 7 cte Seleaüo í A«Qr* |05'2> 27 2311
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Museu de Arte recebe 

novas Obras
Calendário de Eventos/Abril 1993

Io PROJETO ACERVO VIVO: Pintura no Início da República de 16 
de março de 25 de abril - Sala Pedro Weingàrtner.

PROJETO ACERVO VIVO: Pintura Gaúcha em Meados do 
Século XX de 30 de março a 29 de abril. Série Apresen-tação. 
Galeria II.

A possibilidade de incorporar ao acervo do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul obras adquiridas se apresenta como única, visto 
que, desde a década de 70, não acontece um evento como este. 
Todos são conscientes dos problemas que os acervos de instituições 
como o M ARGS sofrem ao terem suas coleções ampliadas apenas 
com doações, e estas têm sido ao longo de muitos anos a única 
possibilidade de ampliação e atualização do acervo e, por isso, são 
e serão sempre bem-vindas.

No momento em que a AAMARGS dispôs de recursos para 
uma Comissão realizar a aquisição de obras para serem doadas ao 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o trabalho se apresentou 
quase intransponível, considerando que a Comissão teve que 
priorizar um grupo de artistas que representa um período de arte 
produzida no Rio Grande do Sul.

Um levantamento superficial do acervo da instituição nos 
permite observar as inúmeras carências e também ausências 
imperdoáveis, desde a arte do início do século, criada e bem 
representada por Pedro Weingàrtner, até a produção atual, ainda 
escassamente representada.

Considerando que a MARGS é um dos maiores museus de arte 
do Brasil e que, por sua natureza, deve ser a "casa " do artista rio- 
grandense, a Comissão decidiu privilegiar a década de 80, 
a mais recente e, consequentemente, a de mais fácil complementação. 
Foi feito um levantamento de artistas destacados nesta década, suas 
participações em eventos nacionais e internacionais importantes e, 
principalmente, sua presença no acervo do MARGS.

Devido à limitação dos recursos disponíveis, a Comissão 
indicou um grupo de 15 artistas, os quais foram contatados e postos 
a par das condições propostas pela Associação. O retomo é a 
presente exposição, que deve todo o seu brilho à fantástica 
compreensão dos artistas participantes, concordando em adequar 
os seus preços às pretensões da Comissão.

O objetivo da AAMARGS é de dar continuidade ao Projeto o 
que não é só louvável como digno de toda a admiração dos que se 
preocupam e vivem a Cultura no nosso Estado. Esperamos que este 
exemplo inspire outras iniciativas e que possamos contar não só 
com recursos dos Amigos dos Museus mas, também, que o setor 
privado se volte e observe o exemplo da Associação e empenhe-se 
em enriquecer nossa Memória Cultural.
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03
04
05

PROJETO AQUISIÇÃO - AAMARGS: de 06 de abril a 02 de 
maio, rias Pinacotecas.

PROJETO PRESENÇA: de 06 de abril a 02 de maio, Saguão 
Nobre.

PROJETO ACERVO VIVO: Mestres da Gravura Brasileira. De 06 
de abril a 27 de junho, no Espaço Ado Malagoli. 

06

07
08
09
10
11
12

PROJETO INTEGRAÇÃO: Arquitetura do Ferro no Brasil. De 13
de abril a 1° de maio, na Galeria I.

13

14
15
16 PROJETO ACERVO: Série Apresentação. De 16 de abril a 30 de

maio, nas Salas Negras.
17
18por ser
19
20
21
22
23
24

MÚSICA NO MUSEU: Sociedade de Música e Orquestra de 
Câmara. Regência: Nicolau Richter e Luís Alberto Buchholz, às 
17 horas, no MARGS.

25

26
27
28
29 VIA CRU Cl S - Franz Liszt - Coral MARGS e Grupo Teatral Face 

& Carretos. Regência Luís Alberto Buchholz, às 19hs, no Teatro 
Bruno Kiefer (CCMQ) dias 29 e 30 de abril.

30 VIA CRUCIS
1° e 2 de Maio - VIA CRUCIS - Teatro Bruno Kiefer, às 17 horas

Paulo Gomes 
Coordenador Cultural tili»

O Jornal daco AAMARGSCO
ÜJ Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Pca da Alfândega,s/n
CEP 90010-150- Porto Alegre-RS
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