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EDITORIAL
Ao longo dos 30 dias de realização da 
exposição Paris 1900, o MARGS atingiu a 
impressionante marca de 180 mil 
visitantes. Um recorde, nos últimos 
quatro anos e na história do Museu. Tal 
índice evidencia a plena aceitação do 
público diante da oportunidade de 
apreciar a arte francesa da virada do século

novas obras mostrarão quais os 
segmentos do patrimônio foram 
enriquecidos. Provenientes do Projeto 
Aquisição e de doações, as novidades dão 
conta da produção rio-grandense em 
diferentes momentos históricos. Parte do 
academismo de Pedro Weingãrtner, Luiz 
Maristany, Leopoldo Gotuzzo, transita 
pelo modernismo de Ado Malagoli e dá 
amostras das tendências contemporâneas, 
com Mauro Fuke, Luiz Gonzaga, Karin 
Lambrecht e Waltercio Caldas. Dezenas 
de outros artistas integram a extensa lista 
de obras adquiridas sob patrocínio da 
iniciativa privada, em especial, pelas 
empresas Brasil Telecom e Lojas Renner, 
além dos mecenas Jorge Gerdau 
Johannpeter, Justo Werlang e Peter 
Cohn. Já as doações são resultado da 
generosidade e da consciência de artistas 
plásticos, seus familiares, colecionadores, 
galeristas e de outras grandes instituições 
de arte do país, como o Museu Nacional 
de Belas Artes e os Museus Castro Maya. 
No momento em que o resultado de um 
trabalho de quatro anos de captação de 
recursos e de enriquecimento de acervo 
chega enfim aos olhos do público, é 
lançado, paralelamente, um catálogo 

com um recorte das principais obras 
acrescidas além de um relato sobre 

■ os principais feitos da atual 
F gestão. A publicação traz uma 

retrospectiva das exposições 
temporárias promovidas desde 1999; 
muitas delas ficaram marcadas, assim 
como a Paris 1900, pelo sucesso de 
público, entrando para a história cultural 
de Porto Alegre. Ainda, o catálogo 
oferece ao leitor os bastidores que

sustentaram os grandes eventos 
promovidos pelo MARGS, da 
revitalização de espaços à 
instrumentalização do laboratório de 
restauro, da catalogação do acervo às 
bem sucedidas produções editoriais. O 
dia três de dezembro marca, além da 
abertura de Aquisições 1999-2002, o 
lançamento do livro Aldo Obino - notas 
de arte, primeiro volume da coleção 
Memória Cultural, editada pelo MARGS 
em parceria com as editoras da 
Universidade de Caxias do Sul e Nova 
Prova. O segundo volume está em 
processo de finalização e tem como tema 
o acervo que Iberê Camargo doou ao 
Museu. O Guia de Fontes Iberê Camargo 
será uma referência para pesquisadores e 
curiosos, onde estão organizados 
documentos, catálogos, recortes e 
correspondências de um dos mais 
renomados artistas gaúchos.
Muitos destes aspectos também são 
abordados na presente edição do Jornal 
do MARGS. A pauta foi recordar quatro 
anos de trabalhos, oferecendo ao leitor 
um percurso retrospectivo dos 
momentos vividos pelo Museu. A edição 
dos livros, os esforços para trazer 
notáveis coleções nacionais e 
estrangeiras, as atividades de extensão, a 
política de descentralização cultural 
exercida principalmente pelas 
itinerâncias, os parceiros que foram 
presenças essenciais em toda a 
programação e, especialmente, as 
novidades do acervo que agora cumprem 
sua função: chegar aos olhos do público.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

XX. Oportunamente acompanhada pela 
retrospectiva de Arthur Luiz Piza, na 
Galeria Iberê Camargo, Paris 1900 
encerra com a certeza de ter despertado o 
interesse pela arte até mesmo em grupos 
desabituados ao circuito cultural, 
fortalecendo o compromisso de
democratizar o acesso à cultura, assumido
pela atual gestão.
Quando se encerra mais um ciclo
administrativo, o MARGS prestigia seu
público com o primeiro olhar sobre as

peças incorporadas ao
acervo desde

1999. Com a
exposição
Aquisições
1999-2002,
mais de 300

RESTAURO

Em busca de uma 

filosofia preservacionista
2

O MARGS procurou, durante esta ad
ministração, priorizar aspectos técnicos do 
trabalho da instituição. Nesse sentido, os 
cuidados com nosso acervo têm sido uma 
das preocupações mais constantes. Até en
tão os problemas que nossas obras apresen
tavam eram muitas vezes solucionados por 
terceiros, mas os procedimentos rotineiros 
de conservação e o restauro propriamente 
dito, são uma necessidade real e constante, 
que somente um Laboratório próprio e bem 
equipado poderia suprir.

Desta forma, o Museu apresentou um

projeto à Fundação Vitae/SP, solicitando ver
bas para o aparelhamento do mesmo. Com 
este projeto poderemos disponibilizar ao pú
blico várias obras de nosso acervo, bem como 
tornar esta instituição um pólo disseminador 
de uma filosofia preservacionista, tornando- 
se uma referência regional no campo da con
servação e restauração de obras. A iniciativa 
foi complementada pela AAMARGS.

A Fundação Vitae já disponibilizou o 
total dos recursos e estamos em fase final da 
montagem com aproximadamente 90% dos 
equipamentos e outros produtos já adqui

ridos. Isto possibilitou também o funcio
namento de dois laboratórios: para restau
ro de papel e outro de telas e molduras, que 
funcionam nos Torreões 1 e 2 do MARGS,
respectivamente. Com nosso laboratório de
vidamente aparelhado poderemos repor os 
materiais de consumo e tornar este projeto 
auto-sustentável abrindo a possibilidade de 
prestarmos assessoria especializada à outras 
Instituições culturais locais possuidoras de
acervos.

Fernanda de Tartler Matschinske 
Conservadora do MARGS
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RETROSPECTIVA
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Às vésperas de completar 50 
acervo do MARGS comemora a soma de

anos, o vel pelo acréscimo de mais 240 peças. Os 
artistas também engajaram-se nesse propó- 

mais de 300 peças. Muitas delas, são de sito. A lista é composta por nomes de pro- 
artistas inéditos na casa. A procedência jeção no circuito nacional; entre eles, Alfredo
varia desde os projetos de aquisição até a Aquino, Burle Marx, Plínio Bernhardt,
generosa doação de colecionadores, artis- Siron Franco, Mauro Fuke, Danúbio Gon- 
tas e familiares. çalves e Alex Fleming. Além deles, Arthur 

Luiz Piza, quando esteve em Porto Alegre 
para a inauguração de sua exposição retros
pectiva no MARGS, quando preparou uma 
série de 100 gravuras que foi doada ao 
Museu. O próximo passo é repassar tais

As obras que compõem a exposição 
Aquisição 1999-2000 foram agregadas ao 
acervo durante os últimos quatro anos. A 
diversidade de artistas e suportes evidencia 
momentos representativos da história cul
tural do Rio Grande do Sul, trazendo à cena exemplares a museus brasileiros de artes vi- 
artistas que projetaram o plasticismo gaú- suais, promovendo ainda mais a política de 
cho no Brasil e no mundo, como Vasco Pra- difusão cultural.
do, João Fahrion, João Faria Viana, Libindo Susana Cazarré, viúva de Vasco Prado, 
Ferrás, Leopoldo Gotuzzo, Gastão disponibilizou dez trabalhos, em nanquim 
Hofstetter, Nelson Jungbluth, Luiz sobre papel, do escultor. Justo Werlang e 
Maristany, Franz Pelichek, Pedro Jorge Gerdau Johannpeter, tradicionais 
Weingãrtner e o próprio Ado Malagoli.
Somam-se a essa lista nomes contemporâ
neos como o de Waltercio Caldas, Gustavo

mecenas das artes plásticas do Rio Grande 
do Sul, uniram-se na aquisição de oito 
bronzes patinados de Francisco Stockinger, 
da série Gabirus. Eles também foram res-Nakle, Karin Lambrecht, Mira Schendel,
ponsáveis pelo patrocínio do intercâmbio 

Desde a inauguração do Museu, nunca entre o MARGS e o Museu Nacional de 
foi acrescida uma quantidade tão grande de Belas Artes, acordo que proporcionou a 
obras ao acervo. Parte disso se deve ao Pro- fundição de Moema, bronze de Rodolfo 
jeto Aquisição, um esforço conjunto do Bernardelli.
Núcleo de Acervo, Direção e Conselho 
Consultivo do MARGS e AAMARGS. Ini-

entre outros.

Entre as doações mais expressivas em 
quantidade e valor artístico, 10 obras fo- 

cialmente, foram apontadas lacunas existen- ram ofertadas pela Brasil Connects, uma 
tes e levantados os trabalhos que tornariam organização dedicada à promoção de gran- 
o acervo auto-suficiente como representa
ção da história das artes plásticas do Esta
do. Em seguida, marchands, colecionado
res e herdeiros de artistas foram acionados.

des exposições como a Mostra do 
Redescobrimento - Brasil + 500 Anos. Ou- 3
tra contribuição significativa veio dos Mu
seus Castro Maya, do Rio de Janeiro. A 
iniciativa foi do projeto Os Amigos da Gra
vura. A doação consistiu numa série de 26

No início de 2002, uma significativa sele
ção de novas peças já ocupava a reserva téc
nica do Museu, com trabalhos de Maristany, gravuras produzidas entre 1953 e 2001 de 
Edgar Koetz, Antonio Caringi, Pedro diversos artistas de renome.
Weingãrtner, entre outros. Essas e outras 
obras foram adquiridas com recursos cap
tados junto à iniciativa privada, especial
mente, Lojas Renner e Brasil Telecom.

Além destes, Peter Cohn também fi
gura no rol dos doadores, tendo 
disponibilizado ao Museu uma coleção de 
desenhos de Yolanda Mohalyi. Outra série 

Além do Projeto Aquisição, uma série de de desenhos foi doada pelos filhos de José 
doações de familiares de artistas, coleciona- Lutzenberger, na ocasião da mostra alusiva 
dores, empresas e de galerias foi responsá- ao cinqüentenário de seu falecimento.

Manipulação eletrônica a partir 
de Gabirus de Xico Stockinger
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Grandes exposições
Aproximar o Museu do público foi um 

dos principais nortes de um plano de ações 
traçado no início de 1999. Desde então, 
foram realizadas mostras de grande porte, 
criando democraticamente oportunidades 
para artistas locais, além de receber coleções 
de outros Esta
dos ou países. A 
prioridade era 
fortalecer o cir
cuito artístico do 
Rio Grande do 
Sul, elevando o 
MARGS ao status 
de um museu in
ternacional. O pla
no deu certo e os ; 
índices de visitação 
subiram de 60 mil 
pessoas em 1998 
para 200 mil em 
2000.

dos crimes ambientais.
O próximo escultor a dialogar com a 

arquitetura imponente das Pinacotecas foi 
o gaúcho Irineu Garcia, com a curadoria de 
Maria Amélia Bulhões. Em seguida, Fran

cisco Stockinger, um dos no
mes principais da arte no Es
tado, apresentou uma retros
pectiva comemorativa aos 
seus 80 anos. A série Gabirus, 
expressivo conjunto 
escultórico de denúncia so
cial, foi doada ao acervo do 
Museu por Jorge Gerdau 
Johannpetter e Justo 
Werlang. O evento teve 
curadoria de Cláudio Ely, 
Fábio Coutinho, Justo 
Werlang, Paulo Gomes e 
Vera d’Ávila. Para finali
zar o ano, o Instituto 
Goethe trouxe o traço 
minucioso do alemão 
Horst Janssen, um dos 

mestres do desenho e da gráfica moderna 
alemã.

grande sucesso junto ao público: a mostra 
atraiu mais de 22 mil pessoas. Significou 
uma oportunidade inédita de admirar tra
balhos de Lorenzo Ghiberti, Delia Robbia, 
Sandro Boticelli,
D o n a t e 1 1 o ,
Giambologna,
Pontormo,
Botticelli, entre 
outros. Em mar
ço foi a vez do 
MARGS desti
nar seu espaço 
principal para 
o acervo de 
um outro mu
seu, o das 
Missões, su
blinhando a 
beleza e as 
peculiarida
des da ver- 
tente 
missioneira 
do barroco.
Número nunca antes visto fora 
da sua região original, a exposição Missões 
Jesuíticas reuniu um conjunto de estatuária 
e fragmentos de edificações e ornamen
tos, sob a curadoria 
e museografia de 
Nico Rocha. Mais 
de 22 mil apreci
aram tal legado 
estético e históri-

É possível afirmar que,
2000, o público gaúcho teve contato com 
as principais referências da história da arte 
no Brasil. O segundo semestre, por exem
plo, reservou outras exposições de grande 

apelo de público e de pro
fundo significado histó
rico. De Frans Post a 
Eliseu Visconti apresen
tou um conjunto expres
sivo de obras pertencen
tes ao Museu Nacional de 
Belas Artes, do Rio de Ja
neiro. Quase 25 mil visi
tantes passaram pelo Mu
seu, conferindo telas 
emblemáticas, desde as pri
meiras paisagens do Brasil 
colônia, pintadas sob a luz 
de uma ateliê europeu, até a 
significativa produção acadê
mica do século XIX. A mos
tra marcou o início do in
tercâmbio e projetos conjun
tos entre o MARGS e o Mu
seu Nacional de Belas Artes. 

Após retomar parte das raízes histó
ricas, a programação avançou no tempo 
com imagens referenciais do Modernismo 

na Pintura Brasileira, pertencentes ao 
acervo de Gilberto 
Chateaubriand, 
conservado no 
MAM do Rio de 
Janeiro. A seleção 
de Reynaldo Roels 
Jr. privilegiou as ex
periências pioneiras 
de Anita Malfatti, 
Tarsila do Amaral, 
Portinari, Lasar 
Segai e Pancetti, sem 
esquecer vertentes 
posteriores do mo
vimento no século 
XX representadas 
por Iberê Camargo, 
Manabu Mabe e Hé
lio Oiticica. Logo 
após, em plena 
efervescência da Feira 

do Livro, o MARGS sugeriu um outro 
olhar sobre o livro, trazendo, até então, o

longo deao
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cultural iniciou em 
março com uma indi
vidual de Pietrina Checcacci e com as foto
grafias de Leopoldo Plentz, nas Salas Ne
gras. Dois meses depois, foi a vez de um 
dos principais nomes da arte brasileira, Siron 
Franco, ocupar as Pinacotecas do MARGS 
num evento que atraiu 
mais de 18 mil pessoas 
em 17 dias. O evento 
marcou o início de cui
dados especiais com a 
museografia e o materi
al gráfico de cada mos
tra, o que se tornaria 
uma das características 
das exposições no Mu
seu. Ainda em junho, 
um projeto da Caixa 
Econômica Federal apre
sentou a mostra Desenhos 
do gaúcho Paulo Peres, 
sob a organização de 
Marisa Veeck e Blanca 
Brites. Enquanto isso, 
no segundo piso do Mu
seu, o polonês Franz 
Krajcberg mostrava suas esculturas à base 
de madeiras salvas de queimadas, concreti
zando o apelo pela vida e o protesto diante

O recorde de visitação que o MARGS 
registrou em 1999 foi durante a segunda 
edição da Bienal do Mercosul, quando o 
Museu acolheu o segmento histórico atra

vés das obras de Pablo 
Picasso,Diego Rivera, 
Brecheret, Tarsila do 
Amaral, Di Cavalcanti, 
Fernand Léger e ou
tros artistas de reno
me internacional. 
Nas Pinacotecas, 
uma grande retros
pectiva de Iberê 
Camargo homena
geou um dos mais 
importantes artistas 
brasileiros da segun
da metade do século 
XX, reunindo gravu
ras, desenhos e telas. 
Em quase dois me
ses de Bienal, o Mu
seu recebeu mais de

co.
Uma semana 

após a mostra 
Missões Jesuíticas 
ter encerrado, as 
Pinacotecas 
abriam suas por
tas para a re
trospectiva de 
Danúbio Gon
çalves, nome 
referencial da 
arte no sul, 
apresentando 
mais de 70 
trabalhos pon
tuais entre desenhos, gravuras e pinturas 
de diversas fases.

88 mil pessoas.
A agenda de 2000 iniciou com Flo- 

rença: Tesouros do Renascimento, outro

mArgs



Um palácio de muitas histórias

) histórico Palácio Provisório, situado em frente à Praça da Matriz, centro cívico da cidade, abre-se novamen
te à comunidade. Depois de um cruel abandono que marginalizou o único palácio oitocentista ainda existen
te em Porto Alegre, o Forte Apache, como é conhecido popularmente, sofreu uma restauração vigorosa capaz 
de lhe devolver a vida e as atividades cotidianas. A partir do dia 10 de dezembro, será a sede institucional 
do Ministério Público e de seu Memorial, prevista para atividades protocolares e de memória documental, 
oral e imagética. O novo centro cultural, situado num prédio tombado pelo Estado oferece, também, salas 
de exposições, de pesquisa, além de auditórios e espaços de convivência como restaurante e cafeteria.



O Jornal do Margs sempre se 
caracterizou por ir além da Praça da 
Alfândega, resgatando o melhor do 
nosso patrimônio cultural. Dessa forma, 
sente-se honrado em receber o encarte 
especial do Ministério Público, entidade 
que patrocinou os trabalhos de restauro 
de um dos prédios mais antigos da 
cidade: o Forte Apache, nome popular 
dado ao antigo Palácio Provisório. No 
coração da capital, o prédio abre-se, a 
partir de 10 de dezembro, como um 
centro referencial da memória jurídica. 
O palácio de linhas sóbrias, construído 

1857, um ano antes da inauguração 
do 1 heatro São Pedro, transforma-se, 
além de sede institucional do Ministério 
Público, em mais um espaço de 
convivência e de cultura na cidade.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

A instituição do Memorial do 
Ministério Público do Rio Grande do 
Sul, a partir de seu Projeto Memória, 
idealizado pelo senhor Procurador-Geral 
de Justiça em 14 de dezembro de 2000, 
comprova que a historiografia brasileira 
tem incorporado novas tendências e 
objetos, pois até então, a História em 
nosso País vinha sendo contada segundo 
a perspectiva do Poder Executivo, cujos 
integrantes surgiam como únicos 
protagonistas no encadeamento dos 
fatos. Esse viés era fruto de uma 
concepção específica de poder, estribada 
na figura unipessoal do monarca ou do 
presidente, freqüentemente sobreposta 
às demais instâncias. Aos poucos, 
todavia, as transformações por que 
passou a sociedade trouxeram uma 
reengenharia constitucional, onde os 
Poderes Legislativo e Judiciário, 
juntamente com o Ministério Público, 
assumiram um novo papel no processo 
político e institucional.
No esforço de construção de uma nova 
perspectiva dos fatos e de nossa 
identidade cultural, o Rio Grande do 
Sul tem demonstrado ao Brasil a 
relevância de tal mister, através de 
programas pioneiros de memória 
institucional, como os desenvolvidos 
pela Assembléia Legislativa, pelo 
Tribunal de Justiça e por algumas 
câmaras municipais. É com muita 
honra que, agora, o Ministério Público 
vem somar-se a tais iniciativas. A partir 
de um programa de memória e da 
restauração do Palácio Provisório, 
prédio histórico que será reinaugurado 
como o Palácio do Ministério Público, 
desencadeia-se o processo cujo corolário 
será a fundação de nosso Memorial.
A acolhida que ora recebemos com este 
encarte no Jornal do MARGS está a 
fortalecer a tese do compromisso que 
possuem nossas instituições com o 
aprofundamento dos canais de 
expressão da nossa cultura. Esta parceria 
inicial explicita, magistralmente, a 
sintonia que vinga em torno da 
afirmação do papel cultural que 
objetivamos em benefício da efetiva 
participação do cidadão na recuperação 
de nossa história. À direção do MARGS 
e à sua Associação de Amigos, 
envolvidos nesta obra coletiva de 
engrandecimento social, os sinceros e 
comovidos agradecimentos da 
coordenação do Memorial do 
Ministério Público.

Um palácio provisório

em

No ano de 1857, o Comendador 
Patrício Corrêa da Câmara, Primeiro Vis
conde de Pelotas e então Vice-presidente 
da Província de São Pedro, lançou a pe
dra fundamental da futura sede da Assem
bléia Provincial, na esquina da Praça com 
a atual Rua Jerônimo Coelho.

A Assembléia para lá não se mudou, 
mas, com a proclamação da República, 
em 1896, Júlio de Castilhos, Presidente 
do Estado, ali fixou sua residência e sede 
de governo, transformando-o no Palácio 
Provisório, vez que mandara construir no 
local onde figurava o Palácio Provincial, 
o novo palácio de governo. Dali governa
ram, durante 25 anos, além de Castilhos, 
Carlos Barbosa e Borges de Medeiros, até 
1921, com a construção do Palácio 
Piratini.

O edifício que nascera para ser a sede 
do Poder Legislativo, converteu-se em 
palácio de governo, servindo, também, ao 
Poder Judiciário, até chegar aos nossos 

dias, sobrevivendo à voragem 
dos anos. Único prédio onde 
transitaram, de uma forma ou 
outra, todos os poderes consti
tuídos do Estado, o Palácio Pro
visório é o único palácio na 
acepção do termo ainda existen
te na Praça da Matriz: O Palácio 
Piratini, construído sobre os es
combros do antigo Palácio Pro
vincial, destruído para apagar as 
lembranças do Império, foi ocu
pado em 1921; o Palácio da Jus

tiça, gêmeo do Theatro São Pedro, foi 
destruído no incêndio de 1949; o Palácio 
Farroupilha, sede da Assembléia 
Legislativa, data da década de Sessenta. 
Assim, o palácio que nasceu para ser pro
visório chega aos nossos dias para servir 
de sede ao Ministério Público, tornando- 
se, novamente, endereço importante no 
centro cívico de nosso Estado.

Ricardo Maz Seelig 
Coordenador do Memorial 

do Ministério Público

MEMORIAL

DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO
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Idealizado em 1857 para sediar a Assem
bléia Legislativa, desativada durante a 
Guerra dos Farrapos, o palácio tornou- 
se “provisório”. Após a Proclamação da 
República, abrigou a sede do poder exe
cutivo por quase trinta anos, enquanto 
se construía o Palácio Piratini. Tendo 
sediado diversos órgãos, parecia cumprir 
seu destino “provisório”, chegando ao

completo abandono. Mas quis a sorte 
fosse recuperado. Suas paredes guardam 
150 anos da história de nosso Estado. 
Do alto de seu torreão, os ilustres mora
dores Júlio de Castilhos, Carlos Barbo
sa e Borges de Medeiros observam o 
tempo, a praça, quiçá ouvindo a música 
da “bailante” e as artes do antigo audi
tório Araújo Vianna e do Theatro São

Pedro, quem sabe vislumbrando a pas
sagem do Graff Zeppelin, ou, até mes
mo, a azáfama urbana do século XXI. 
Lembranças tão fortes de nosso passado 
e as expectativas da nova era, por si só, 
justificam a sua restauração. Até porque, 
de centro do poder republicano, vem a 
constituir-se, definitivamente, no castelo 
forte da cidadania em nosso Estado.
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0 Memorial do 

Ministério Público
O Ministério Público do Estado do dos demais Poderes, à condição de agen- 

Rio Grande do Sul encarregou-se da tare- tes políticos, indispensáveis à própria exis- 
fa de restauração do antigo Palácio Provi
sório, que hoje passa a ser a sede 
institucional da Procuradoria-Geral de

tência do Estado Moderno.
Para o desenvolvimento desta tarefa, 

o Memorial investiu na instalação de um 
centro de documentação e memória oral, 

com o objetivo de for
mar o acervo histórico 
de nossa instituição e 
que já tem rendido fru
tos com a realização de 
diversas pesquisas histó
ricas, publicações e ex
posições.

O Memorial do Mi
nistério Público desen
volve empreendimentos 
já em execução:

Programa de Memó
ria Oral, encarregado de 
coletar depoimentos de 

personalidades que através de suas experi
ências, contam a História do Ministério 
Público no contexto estadual e nacional;

Programa de Pesquisas e Publicações, 
encarregado da concepção e realização de 
pesquisas temáticas e pela execução da po
lítica editorial do Memorial.

Justiça.
Ao instalar-se em

um prédio de significa
tiva importância para o 
patrimônio histórico 
gaúcho, a Procuradoria- 
Geral de Justiça deseja 
retribuir e justificar à co
munidade, da qual é 
mandatária, o investi
mento despendido na 
sua restauração. Preten
dendo proporcionar 
uma destinação social ao 
novo espaço, constituiu 
o Memorial do Minis
tério Público.

O prédio, então, além de acolher a sede 
institucional do Ministério Público, desti
na parte de sua área para abrigar as instala
ções do Memorial, com a missão de de
senvolver projetos 
institucional, abrir espaços de reflexão so
bre a cultura histórico- 
jurídica de nosso Esta- 3

de memória

Programa de Even
tos e Exposições, encar
regado de desenvolver 
e executar os projetos 
de exposições, seminá
rios temáticos, bem 
como a política de ação 
cultural nos espaços 
do Memorial.

Pretendemos, com 
a execução dos pro
gramas do Memorial 
do Ministério Públi
co, acima de tudo, 
uma reflexão sobre o 

papel da instituição nas transformações 
por que passa nossa sociedade. Espera
mos instigar estudos mais aprofundados 
sobre os diversos temas e assuntos aqui 
tratados, bem como as eventuais con
tribuições que nos possam ser 
alcançadas, a fim de nos auxiliar no apri
moramento de nosso trabalho. Se esta 
for realmente a conseqüência da visita 
a esta Casa, então estará alcançado o 
nosso objetivo.

do, bem como dar a co- 5 
nhecer à comunidade o m 
papel constitucional do 6 
Ministério Público I 
como defensor das prer
rogativas da cidadania 
na moderna sociedade
democrática brasileira.

Ainda, é pretensão 
do Memorial constituir, 
não apenas mais um ar
quivo de curiosidades 
ou mera coletânea de 
eventos históricos, mas, sim, a criação de 
um espaço interativo capaz de realmente 
motivar seus visitantes.

É tarefa primeira do Memorial deli
near os sucessivos passos do Ministério Pú
blico na trilha de sua evolução, desde sua 
conformação inicial, como mero apêndi
ce dos poderes formalmente constituí
dos, até a sua atual configuração como 
parcela da soberania do Estado, guinda
dos seus membros, a exemplo dos órgãos
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triplicam o público
maior número de visitantes a uma exposi
ção temporária: mais de 55 mil pessoas.
A mostra Biblioteca Nacional - Obras ra
ras, sublinhou os diálogos infinitos entre 
artes plásticas e literatura, exibindo rari
dades escondidas na bagagem que D. João 
VI deixou no Brasil novecentista.

Depois da parceria com a Biblioteca 
Nacional, o MARGS 
trouxe 130 xilografias, 
águas forte e litografias 
de Antonio Berni, um 
dos maiores nomes 
do modernismo na 
Argentina. O ano foi 
igualmente propício 
para artistas locais 
que, selecionados por 
edital público do Ins
tituto Estadual de Ar
tes Visuais, expuse
ram nas Salas Negras 
do MARGS. O espa
ço foi ocupado por 
Graziela Zar, Lorena
Geisel, Michele Finger, Katsuko Nakano Pelotas. A retrospectiva teve organização de

Nicola Caringi Lima e exibiu 54 trabalhos 
em carvão, sangüínea sobre papel e óleo 
sobre tela, com as temáticas tradicionais 
do artista acadêmico: flores, nus femini

nos, naturezas mortas e retratos, além 
das séries Piratini e Baianas. Em agos

to, seguiu-se um evento que entraria 
para a história cultural do Rio 

, Grande do Sul, a chegada da Car
ta de Pero Vaz de Caminha a 

Porto Alegre dentro do 
módulo itinerante da expo

sição Brasil + 500 Anos 
promovida pela Brasil 

Connects com a 
curadoria de Nelson 

Aguilar. Porto Ale
gre foi a última 
parada do bifólio 

original da Carta, an
tes de ser levada de 
volta para o Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo, em 
Lisboa, onde foi encontrada em 1773. A 
vinda do documento mobilizou escolas e 
público em geral, registrando um número 
superior a 38 mil pessoas.

a I Guerra Mundial, outros que reprodu
zem lendas gauchescas e o cotidiano porto- 
alegrense do começo do século XX, proje
tos arquitetônicos e os diários ilustrado.

Dentro do segmento dos artistas gaú
chos, o MARGS promoveu uma mostra 
de Leopoldo Gotuzzo, em conjunto com o 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo de

Simultaneamente, o público conferiu as 
fotos de Evgen Bavcar, na mostra A noite, mi
nha ciímplice, na Galeria Iberê Camargo, numa 
parceria com a UFRGS. O filósofo esloveno, 
cego desde os 12 anos de idade esco
lheu a fotografia como arte, exi
bindo no MARGS imagens 
produzidas em Ouro Preto,
Minas Gerais. O ano foi 
encerrado com a II 
Bienal do Mercosul, 
quando o Museu 
sediou o núcleo 
histórico do 
mexicano fí 
Diego Rivera, 
paradigma do 
muralismo lati
no-americano, e 
LdwardMunch, 
o pintor de O 
grito, imagem 
emblemática do 
século XX.

Lm 2002 o 
MARGS, novamente, acolheu artistas locais 
selecionados pelo edital do IEAVI. Helena 
Kanaan, Ruth Schneider, Vera Wildner, Ale
xandra Eckert e Lurdi Blauth foram as artis
tas contempladas. Lm abril de 2002, foi 
de receber, nas pinacotecas, a mostra Li
vros, do carioca 
Waltercio Caldas, 
reunindo 28 livros- 
objeto feitos entre 
1967 e 2002. Ao 
deixar o MARGS, 
a mostra Livros 
pôde ser vista na Pi
nacoteca do Estado 
de São Paulo, for
talecendo uma po
lítica de intercâm
bios insdtuída pela 
atual gestão.

Seguindo o 
viés da arte con
temporânea, após 
Waltércio Caldas, 
foi a vez do gaúcho 
Luiz Gonzaga 
Mello Gomes apresentar Seminal, reunindo 
50 esculturas em bronze, metal e resina, com

policromia A curadoria foi de Alfredo 
Aquino. Em julho, um mês após o término 
da Bienal de São Paulo, onde ocupou uma 

sala especial, a gaúcha Karin Lambrecht 
exibiu suas pinturas de terra e sangue 

no MARGS. O escultor Mauro 
Fuke veio a seguir, com a 

curadoria de Agnaldo Farias.
em ma

deira e projetos, marcados 
pela geometria e pela pre

cisão matemática na 
composição de peças 

articuladas. No 
final de setem
bro, a mostra de 
Mauro Fuke se
guiu para o Ins
tituto Tomie 
Ohtake, em São 
Paulo.

Exibiu 47 trabalhos

Outubro foi a 
vezdeArthurLuiz 
Piza, artista brasi
leiro radicado des

de os anos 50 em Paris, mostrar seu delicado 
trabalho em relevo no andar superior do Mu
seu, depois de ter passado pela Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. Uma semana depois, 
abriu Paris 1900, exposição que incluiu, de 
vez, o MARGS no circuito internacional. Seg

mento do acervo do 
Petit Palais que cir
culou pelo Brasil, no 
Centro Cultural 
Banco do Brasil do 
Rio de Janeiro, 
MASP e MARGS, 
reuniu nomes histó
ricos da charmosa 
belle époqae, como 
Rodin, Toulouse- 
Lautrec, Cézanne, 
Ambroise Vollard, 
Renoir, entre vários 
outros. Mais uma 
vez, o público atin
giu índices recordes 
no Museu: mais de 
160 mil pessoas con
feriram a mostra 

eclética, feita de obras de arte e objetos art- 
noveau.

e Cláudia Sperb
Em abril de 2001, as pinacotecas rece

beram um dos maiores conjuntos de arte 
brasiléira contemporânea do sul do país: a 
Coleção Li ba e Rubem Knijnik. Construído 
durante 50

a vez

anos, o 
patrimônio reú
ne nomes ex
pressivos da histó
ria das artes plásticas naci
onal como Cildo Meireles, 
Waltercio Caldas, Tunga, Volpi,
Avatar Moraes, Lygia Pape,
Leonilson, Lygia Clark, Amílcar 
de Castro, Franz Weissmann,
Franz Krajckberg, Arthur 
Piza, Mira Schendel, Iberê 
Camargo, Regina Silveira,
Vasco Prado, Xico Sockinger,
Félix Bressan, Daniel Senise 
entre outros, somando mais de 
70 trabalhos. O foco se volta 
novamente ao Rio Grande do Sul com uma 
exposição do professor, arquiteto e artista 
José Lutzenberger, no cinqüentenário de 
sua morte. A curadoria de Paulo Gomes 
optou por desenhos produzidos durante
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EXTENSÃO

Estratégias para o futuro
A função de um museu contemporâ

neo não se contém na realização de mos
tras temporárias, na manutenção e no en
riquecimento de seu acervo. Acompa
nhando as tendências urbanas que criam 
cada vez mais opções de lazer e cultura, o 
museu assume a tarefa de atrair novos pú
blicos. Para isso, são traçadas estratégias 
que projetem a instituição além dos li
mites de sua sede. O Núcleo de Exten
são do MARGS oferece diversas ativida
des voltadas para a inserção de uma co
munidade bastante heterogênea na roti
na do Museu.

Simpatizantes das artes visuais, ou 
mesmo curiosos, aderem à programação 
de extensão, tornando a vinda ao Mu
seu um hábito extensivo a amigos e fa
miliares. Somente nos últimos quatro 
anos, 31 cursos de arte foram promovi
dos em 18 modalidades; entre elas, gra
vura, pintura, desenho, história em qua
drinhos e história da arte. São oficinas e 
aulas teóricas ministradas por artistas plásti
cos ou professores de arte. Além disso, o pú
blico teve a oportunidade de assistir mais de 
20 palestras com curadores, críticos, criado
res e colecionadores, sempre relacionadas 
ao tema da exposição em cartaz.

O público mais cativo, ainda, é trazido 
pelas escolas. Atendendo alunos da Educa

ção Infantil e dos ensinos Fundamen
tal e Médio das redes pública e priva
da, o serviço de monitoria fez a me
diação entre o professor, o aluno e as 
obras de arte. Em menor número, 
mas num progresso de qualidade e 
quantidade, vários grupos de aca
dêmicos de Pedagogia, Educação 
Artística, História, Arquitetura e 
Artes Plásticas foram iniciados na 
sua relação com o acervo do 
MARGS e suas possibilidades de 
aproveitamento na educação 
interdisciplinar. Oito seminários 
também promoveram essa rela
ção. Nas exposições Florença: Te
souros do Renascimento, Missões, 
Carta de Caminha e Paris 1900, 
em especial, os docentes recebe-

leiros, uma referência sobre as princi
pais instituições artísticas do país tradi
cionalmente publicada pelo Banco Sa
fra. Dezembro de 2001 marcou o lan
çamento da obra, confeccionada em alto 
padrão, composta por textos e 200 obras 
do acervo.

Já a coleção Memória Cultural, exe
cutada em parceria com as editoras da 
Universidade de Caxias do Sul e Nova 
Prova, é resultado de trabalhos de pes
quisa para a recuperação de momentos 
marcantes da trajetória artística do Rio 
Grande do Sul. O primeiro volume, pu
blicado em dezembro de 2002, conta a
vida e a produção de um dos maiores crí
ticos de arte do Estado. Aldo Ohino - no
tas de arte, republica colunas assinadas pelo 
jornalista no Correio do Povo, A Nação e 
Jornal do Comércio, além de uma longa 
entrevista concedida à equipe do MARGS, 
onde Obino relembra episódios curiosos de 
sua vida e do cenário cultural da região.

O próximo volume será o Guia de Fon
tes - Iberê Camargo. Trata-se de um instru
mento de catalogação e pesquisa sobre o 
acervo de correspondências, documentos, 
catálogos e recortes de periódicos sobre esse

- V
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ram um preparo prévio à visita com os alu
nos, a fim de orientarem melhor a adapta
ção da mostra aos trabalhos em sala de aula.

Durante todo o período o Núcleo de 
Extensão assessorou professores com o 
aporte pedagógico e conhecimentos de His- notável artista gaúcho, 
tória da Arte na produção e execução de 
vários projetos que usaram o acervo do 
MARGS como referência.

Produção editorial
Adequar-se ao perfil atual das insti

tuições de arte também prevê a valoriza
ção da identidade artística e cultural da 
comunidade local, vertente em que o ' 
MARGS se insere com a publicação de 
dois livros sobre seu acervo e com a co
leção Memória Cultural.

Em março de 2000 foi lançado o 
primeiro Livro do MARGS, uma pu
blicação bilíngue que traz um recorte 
das principais obras do acervo, além 
de textos sobre a história e o patrimônio 
do Museu. A obra foi premiada na ca
tegoria especial do Prêmio Açorianos.
No ano seguinte iniciaram-se os tra
balhos para uma edição ampliada, ago
ra inserida na coleção Museus Brasi-

6
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PARCEIROS

O diferencial da iniciativa privada
Parceiros da AAMARGS
Confira os descontos e benefícios que as 
empresas parceiras da 
Associação de Amigos do Museu oferecem 
aos sócios:

Embora seja uma instituição pública e 
de cumprir seu papel de democratizar o acesso 
à cultura, o MARGS contou com o apoio 
imprescindível da iniciativa privada em to
dos os seus projetos de exposições, publica
ções e demais eventos. Os contatos para cap
tação de recursos com empresas de diferen
tes áreas de atuação garantiram o suporte em 
finanças e serviços, sem os quais haveria maior 
dificuldade em alcançar a estrutura que a pro
gramação demandou. Foram catálogos, con
vites, banners, material publicitário, proje
tos gráficos, museografias, iluminação, trans

porte, vernissages, viagens, hospedagens, en
fim, uma infra-estrutura completa para a re
alização de grandes acontecimentos.

As propostas para investimento 
selecionadas pelo Museu despertaram uma 
consciência de responsabilidade social 
empresariado gaúcho. Algumas organizações 
já investiam, outras passaram a apostar em 
projetos culturais. Ao aliar suas marcas à do 
MARGS, fortaleceram seus laços com a so
ciedade e projetaram seus nomes num cir
cuito de visibilidade privilegiada. Prova dis
so são os espaços crescentes que o Museu con

quistou na mídia, evidenciando o sucesso 
garantido pela cooperação entre entidades 
públicas e privadas.

As tantas parcerias que deram certo de
claram uma tendência especialmente visível 
no setor cultural, onde objetivos comuns se 
concretizam através da união do patrimônio 
público e do patrocínio das grandes empre
sas. Para elas, a importância da associação não 
se resume ao espaço publicitário, mas se con
centra no desejo de tornar a cultura um há
bito na vida dos brasileiros, estabelecendo-a 
como sinônimo de educação.

Artes Antigüidades Dariano - 10%
Arte Nobre - 10%
Arteplantas Flores e Paisagismo - 30% 
Atelier de Massas - 10%
Bistrô do MARGS - 10%
Bolsa de Arte - 5%
Café do MARGS - 10%
Cardio Médoto - Serviço de Investigação 
- 30%
Casa do Desenho - 10%
Casa Masson - de 5% a 8%
Cultura Tur - 20%
Fotogaleria - 10%
Galeria Belas Artes - 10%
Galeria Edelweiss - 10%
Galeria Gestual - 10%
Garagem Ceres - Estacionamento - R$ 
6.00 (turno)
Garagem Siqueira Campos -
Estacionamento - R$ 5,00 (turno)
Girasul - Locadora de Vans - 10%
Hotel Plaza Porto Alegre - 30% (de
sextas a domingos)
Hotel Plaza São Rafael - 30% (de sextas 
a domingos)
Koralle Com. Materiais de Desenho -
10%
Livraria Ex-Libris - 10%
Livraria Internacional - 10%
Loja do MARGS - 10%
Natan Jóias - de 5% a 10%
Nieto - Quadros e Molduras - 10%
Ótica Confiança - de 5% a 1 5%
Porto Alegre City Hotel - 40% (sextas a 
domingos)
Rota Cultural Turismo - 10%
Revista Aplauso - 35%
Win e Tour - Adega de Vinhos - de 
6% a 1 0%
Seja você também um parceiro da 
AAMARGS.
Informações pelo telefone 3224-4255.

no

Participaram das iniciativas do MARGS as seguintes empresas e instituições:

Gabinete de Arte Raquel Arnaud 
Gerator Software 
Gerdau 
Goldsztein 
Gráfica Palotti 
Happy Man 
Hotéis Plaza 
Instituto Arte Viva 
J. Martins e Cia 
Kreybel 
Lojas Pompéia 
Lojas Renner 
Lona Branca 
Martins + Andrade 
Metrópole 
Nieto Molduras.
Nort South 
Nova Prova 
Ouro e Prata Cargas 
Perfil Molduras 
Perto S/A

Parceiros:
Acori Comunicação 
Aliança Francesa 
Arte Nobre 
Arte Viva 
Artel
Arteplantas
Ativa
Bacardi Martini do Brasil
Banco Safra
Banrisul
Biblioteca Nacional
Bistrô do MARGS
Boa Boca
Brasil Connects
Brasil Telecom
Bushbuck
Café do MARGS
Caixa Econômica Federal
Casa do Desenho
Centro Cultural Banco do Brasil
Chez Toi
Coca-Cola
Construtora J. Martins & Cia 
Converge
CRT Brasil Telecom
Dana
Di Luce
Doux Frangosul 
Edelweiss
Espaço de Trabalho

Trindade Indústria Gráfica
UCS
Unisinos
Varig
Vinhos Miolo 
Viveiro Floricultura 
Yázigi 
Zaffari

Apoios institucionais
Câmara Rio-grandense do Livro 
Consulado Geral da França 
Embaixada do Brasil em Buenos Aires 
Fepam
Instituto Tomie Otake 
IPHAN
Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand
Museu de Arte Moderna do Rio de 
janeiro
Museu Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro,
Museus Casto Maya 
Pinacoteca do Estado de São Paulo 
Prefeitura de Buenos Aires 
Prefeitura de Florença 
Prefeitura de Paris 
Prefeitura Municipal de Bagé 
Prefeitura Municipal de Caxias 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
Prefeitura Municipal de Pelotas 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Prefeitura Municipal de Santa Maria 
Universidade Federal do Rio Grande do

RBS
Rede de Hotéis Plaza 
Revista Aplauso 
Rio Sul
RV
San Marino
Shopping Iguatemi
SLM Ogilvy
Start Serviços Gráficos
Studio Z
Terra
Tintas Killing

Entre os dias 14 e 17 de novembro, a AAMARGS 
promoveu uma excursão por reduções jesuíticas 
do Rio Grande do Sul e dos países vizinhos, 
Argentina e Paraguai. O percurso iniciou no Brasil, 
nas reduções de São João, São Lourenço e São 
Miguel, recantos marcados pelas guerras 
indígenas como a Revolução Guaranítica, ocorrida 
por volta de 1750. No Paraguai, nas reduções de 
Jesus e Trinidad, foi visitado um museu de pedras, 
onde puderam ser vistos fragmentos de esculturas 
e edificações jesuíticas. Já na redução de San 
Inácio Mini, na Argentina, o crupo conferiu um 
museu com cenografia inspirada em cenas típicas 
do século XVII, de tendência barroca. A excursão 
aconteceu paralelamente ao seminário promovido 
pela Associação, que tratou do mesmo tema. Nos 
meses de outubro e novembro, durante quatro 
sábados, as missões jesuíticas foram discutidas 
nos campos da arquitetura, urbanismo, 
preservação de patrimônio e arte.
A AAMARGS já está estudando a promoção de 
viagens e eventos culturais para o próximo 
ano. Fique atento á programação.

Fiat 7
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AAMARGS
Um Um forte indicativo de que o Museu 

está próximo do público é quando dispõe 
de um grande círculo de amigos, prontos 
para apoiar toda a iniciativa que leve o nome 
e a tradição do MARGS. Vive-se uma boa 
fase, quando cerca de 600 pessoas estão as
sociadas à AAMARGS. O quadro de sóci
os é responsável por parte da arrecadação 
que se converte em benefícios à instituição, 
na aplicação em exposições ou na aquisição

de materiais de uso fundamental para as 
atividades rotineiras da casa.

A Associação de Amigos do MARGS é 
administrada por voluntários. São eles que 
promovem cursos de arte, excursões cultu
rais, concursos e palestras. A Diretoria tam
bém mobiliza-se na captação de recursos 
junto às empresas, para viabilização de mos
tras temporárias ou para aquisição de obras 
para o acervo.

Museu
de

amigos Jr t*

O •Aliança Francesa
•Arteplantas
•Ativa

• Banco Safra
• Edelweiss 
•Fiat 
•Gerdau

• Lojas Renner 
•Miolo Vinhos Finos 
•Ouro e Prata
• Revista Aplauso

CO •SLM Ogilvy
•Start Serviços Gráficos
•Terra
•Varig

•Viveiro Floricultura 
•Yázigi
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ACERVO

O Museu sai da 

Praça da Alfândega
Detentor do maior acervo público de 

obras de arte do Estado, o MARGS cha
mou para si o dever de tornar esse 
patrimônio acessível a diferentes camadas 
da população. Assim como os grandes mu
seus do exterior contemplam seus visitan
tes com o melhor de suas coleções, a insti
tuição gaúcha deu mais visibilidade ao seu 
acervo através das exposições permanentes.

Ao fim da mostra Tesouros do 
Renascimento, em março de 2000, foram 
inauguradas as salas onde uma seleção de 
obras pertencentes ao MARGS estão sem
pre à disposição do público. Na Galeria João 
Farion ficam concentrados os artistas gaú
chos de diferentes épocas e tendências, des
de Pedro Weingãrtner a Iberê Camargo, 
Ado Malagoli a Glauco Rodrigues, entre 
outros tantos nomes importantes. A Sala 
Pedro Weingãrtner acolhe de forma defini
tiva a representação da arte nacional, sinte
tizando o movimento modernista. Na Ga
leria Ângelo Guido, encontra-se uma par
cela das obras internacionais, onde impera 
uma vertente acadêmica e impressionista.

Nesse mesmo período foram lançadas 
as Curadorias de Acervo, projetos desenvol
vidos pelos Núcleos de Exposição e Acervo 
do MARGS, em parceria com as curadoras 
Ana Carvalho e Marilene Pieta. A exposi
ção ocupou as galerias Oscar Boeira e Iberê 
Camargo, no segundo piso, entre março e 
maio de 2000. O primeiro módulo abor

dou as décadas de 60 e 70, enquanto o 
segundo referiu-se aos anos 80 e 90. 
Itinerâncias

Na tentativa de atender a uma antiga e 
justa reivindicação do 
interior do Estado, foi 
executado o projeto 
Itinerâncias do acervo, 
levando para outras 
comunidades peças 
de alto valor artístico 
e relevância de seus 
autores no panorama 
artístico nacional e re
gional. Na seleção era 
possível identificar a 
influência de correntes 
européias, como o na
turalismo, o romantis
mo e o impressionismo 
nas obras de Pedro 
Weigãrtner, Joseph Bail 
e Oscar Pereira da 
Silva. Em âmbito re
gional, destacaram-se Ângelo Guido, Ado 
Malagoli e João Fahrion, agentes da arte 
moderna e da expansão do Instituto de 
Belas Artes da UFRGS. Igualmente aten
to ao modernismo, Lasar Segall represen
tou o cenário nacional do movimento.

Com temporadas de 12 dias em cada 
cidade, o percurso começou em outubro de 
1999, no Museu Municipal de Caxias do

Sul. No mês seguinte, a coleção itinerou para 
Pelotas, onde pôde ser vista no Museu 
Leopoldo Gotuzzo. Santa Maria recebeu as 
obras do MARGS no mesmo mês, no seu 

Museu de Arte. A últi- 
SS ma parada foi Passo 

j|g|| Fundo.
Ainda que o MARCIS 

esteja sediado em Porto 
Alegre, a diversidade c 
as distâncias do espaço 
urbano são desafios 
para quem promove 
arte. Conquistar novos 
públicos, especialmen
te aqueles que não es
tão familiarizados ao 
circuito cultural da cida
de, foi outra meta do 
projeto itinerâncias. O 

' Museu foi ao shopping 
e atraiu centenas de pes
soas. Entre julho e de
zembro de 2001, o 

MARGS ocupou um espaço na Praça 
Mario Quintana, térreo do Shopping 
Iguatemi, onde estiveram expostas 20 
obras de seu acervo.

O evento teve início em 17 de julho, 
quando as telas Daphnis e Cloé, de Pedro 
Weingãrtner, Colonas de Emiliano Di 
Cavalcanti, Bal a Pont LAbbé, de Lucien 
Simon e a escultura Modelo em repouso,

de Vasco Prado foram vistas dentro do pro
jeto Agora é o Museu que vem até você. O 
espaço tinha 120 metros quadrados e con
tava com toda a infra-estrutura necessária 
para acolher obras de arte, mantendo os 
padrões internacionais de conservação. 
Para o público, foi disponibilizado o ser
viço de monitoria e um computador por 
onde o visitante poderia navegar no site 
do MARGS. O projeto foi dividido em 
cinco mini-exposições de cerca de 10 dias 
ao mês.

Além de itinerâncias do acervo, o 
MARGS participou de percursos de expo
sições temporárias vindas de instituições 
brasileiras ou estrangeiras, como foi o caso 
de Missões Jesuíticas, que reuniu estatuário 
missioneiro da região de São Miguel das 
Missões, com obras do Museu Isaac 
Fernandez Blanco, de Buenos Aires. A ini
ciativa tornou-se hábito e, em seguida, a 
exposição de Danúbio Gonçalves deixou o 
MARGS para itinerar por outras seis cida
des: Brasília, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, 
Santa Maria, Pelotas e Bagé. Após 130 tra
balhos de Antonio Berni terem sido vistos 
nas Pinacotecas, esse acervo do Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires ocupou es
paços de exposição na Caixa Econômica 
Federal, em Brasília, e no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. Por último, a 
retrospectiva de Leopoldo Gotuzzo itinerou 
para Caxias do Sul, Bagé, Santa Maria e 
Pelotas, após serem apreciadas no MARGS.
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