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Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. 
E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.



EDITORIAL
No mês do seu 47° aniversário, o 
MARGS tem muito para comemorar: o 
acervo está crescendo em qualidade. Na 
página central desta edição, revelamos ao 
público as últimas doações feitas por 
artistas, familiares, colecionadores e pelos 
Museus Castro Maya, transformando 
cada vez mais a coleção numa referência 
segura para entender os caminhos da arte 
no Rio Grande do Sul em sintonia com as 
manifestações nacionais. Ao mesmo 
tempo, a equipe de funcionários está 
concentrada em finalizar o livro temático 
editado pelo Banco Safra, divulgando o 
MARGS em amplitude nacional e 
internacional através de uma tiragem de 
12.500 volumes.
Como se não bastasse figurar na seleta 
bibliografia dos principais museus 
brasileiros, o Museu alça novos vôos e 
busca um público que nem sempre tem 
iniciativa de frequentar o centro da

cidade. Ao firmar uma parceria com o 
shopping Iguatemi, o MARGS inaugura 
um espaço no outro lado da cidade, 
expondo algumas de suas principais obras, 
e convidando os interessados a conhecer o 
principal museu de arte do Estado. Os 
recursos, advindos dessa parceria, serão 
aplicados na qualificação e ampliação do 
acervo. Lembramos, também, que os 
recursos para a compra de obras, dentro 
do Projeto Aquisição, já estão quase todos 
captados. As empresas Brasil Telecom e 
Lojas Renner foram decisivas nessa 
iniciativa.
E dentro do espírito de democratização e 
descentralização cultural da Secretaria de 
Estado da Cultura, levaremos a atual 
exposição em cartaz, a retrospectiva de 
Leopoldo Gotuzzo, reunindo obras do 
acervo do Museu de Arte de Pelotas, para 
uma temporada na cidade de Bagé a 
partir de agosto.

A nossa chamada de capa adianta a 
próxima novidade do Museu. No dia 21, 
será a vez do MARGS receber um dos 
mais importantes segmentos da mostra 
Bienal Brasil + 500 Anos, a famosa Carta 
de Caminha, considerada a certidão de 
nascimento assinada pelos colonizadores 
portugueses. Junto ao famoso documento, 
guardado na Torre do Tombo, estarão 
reunidos 11 artistas brasileiros e 11 
artistas portugueses que interpretam à sua 
maneira, e sob o olhar contemporâneo, 
esse texto histórico. Nesta edição, o Jornal 
do MARGS dedica suas páginas para as 
doações, para as figuras emblemáticas da 
fachada do seu prédio histórico, oferecen
do ainda uma entrevista com o curador da 
Bienal de Havana e uma panorâmica do 
ateliê mineiro de um dos mais importan
tes artistas brasileiros, Amílcar de Castro.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho 
Diretor do MARGS

Capa
O MARGS recebe em agosto a

de Caminha, um dos
segmentos que +

t0 artistas brasileiros eportugueses fazem a sua
releitura da famosa
dos colonizadores.
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ESPECTADOR
A beleza polêmica de Cleópatra

A passos largos, o turista americano sobe Museu Britânico guarda, além do Cairo, um muitos quilos de ouro para reformar tem-
dos mais expressivos conjuntos remanescen- pios e locais sagrados até hoje explorados 
tes da civilização egípcia. por pesquisadores. Manuscritos e livros

Mesmo para pesquisadores, a real for- reconstituídos por artistas franceses do iní- 
ma de Cleópatra ainda é um desafio a ser cio do século mostram que Cleópatra foi a 
descoberto. A primeira e principal escultu- primeira descendente da dinastia dos 
ra exposta na entrada da galeria evidencia Ptolomeus a aprender o idioma egípcio, 
uma mulher de estatura mediana, rosto ar- Tida como uma mulher inteligente, suas 
redondado, quadril largo, ombros estreitos habilidades na política e nos negócios fo- 
e curvados. Bem diferente do padrão de ram eternizadas em pinturas que registram 
beleza e estética de obras de arte criado ain- a construção do reino em torno do rio Nilo.
da no período renascentista e que fizeram Outro grande manuscrito, medindo
de Cleópatra a figura mais importante e lem- quase um metro e produzido na Europa, 
brada do Egito antigo. reproduz os últimos passos da Rainha antes

O turista não perde muito tempo em do suicídio. Para lembrá-la como heroína e
frente à escultura e logo dirige-se à parte conquistadora de generais do império ro-
central da galeria. Em forma de semi-círcu- mano, há uma coleção de bustos perfilados 
lo, a galeria tem as paredes decoradas com ao centro da galeria. Lado a lado, Júlio César
imensas fotos que lembram as inúmeras e Marco Antônio, dois dos homens de
vezes em que Cleópatra foi encenada no pal- Cleópatra, esculpidos em mármore e colo
co e no cinema. Todas esteticamente per- cados em frente ao balcão de jóias e moedas
feitas para os padrões da era moderna e oci- de ouro, que provavelmente pertenceram à 
dental. SUa coleção particular.

O turista americano já cansou de tantas 
figuras que alteraram o seu imaginário 
hollywoodiano, substituindo a beleza das 
atrizes por peças artísticas. Vai deixando a 
galeria... É ela sim, da História ao Mito, de 
verdade.

os dois lances de escada que levam à galeria 
Joseph Hotung do Museu Britânico, acima 
da Reading Room. Pretende mostrar ao fi
lho de 10 anos as imagens de Cleópatra, a 
rainha do Egito, da qual confessa-se fã des
de que Elizabeth Taylor eternizou-a na tela 
grande. Cético, o visitante depara-se, logo 
na entrada, com a principal surpresa:

- É ela, de verdade?
Ele refere-se à estátua de Cleópatra, es

culpida em pedra basalto, com cerca de um 
metro de altura, datada de 50 AC e coloca
da logo na entrada da galeria. Estamos na 
parte central do Museu Britânico em 
Bloomsbury, Londres. Fundado em 1753, 
o museu é um dos maiores do mundo com 
seu acervo de antiguidades, etnografia, além 
das coleções de pinturas e desenhos.

Desde o início, a exposição Cleópatra 
do Egito - da História ao Mito, em exibição 
até 26 de agosto, revela novidades. Ao con
trário do restante do Museu, a sala que abri
ga a exposição sobre o Egito antigo é pe
quena - pouco mais de 100 metros quadra
dos - e mal iluminada. O brilho fica 
conta da coleção: cem peças trazidas de 
museus do Egito, Estados Unidos e Euro
pa. Esculturas, jóias, manuscritos e pintu
ras reunidos, em Londres, para construir a 
imagem mais precisa da mulher que reinou 
no Egito entre 51 e 31 AC. O próprio

A exposição quer instigar mais do que 
uma discussão entre o feio e o bonito. Atra
vés de inúmeras evidências arqueológicas, é 
possível conhecer um pouco mais do perfil 

e como sua ideologia influen
ciou outros povos. A coleção de vasos e pin
turas descoberta à beira do rio Nilo, por 
exemplo, revela uma mulher apreciadora da 
arte. Está provado que ela gastou tempo e

por

da Rainha

De Londres. 
Daniel Scola 

Jornalista
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LLNelson Herrera Ysla é curador da 
Bienal de Havana, promovida desde 
1983. Ele veio a Porto Alegre em 
julho, para participar do XV Festival 
de Arte. Nessa entrevista para Ana 
Maria BrambilIa.YsIa fala da próxima 
Bienal de Havana e da arte em Cuba.

Jornal do Margs - Como o senhor situa 
a Bienal de Havana no contexto 
artístico mundial, diante de outras 
grandes exposições?
Nelson Herrera Ysla - Há 16 anos a 
Bienal de Havana é um espaço para a 
discussão, para conhecer a arte dos 
países da África, Ásia, América Latina e 
Oriente Médio. É uma bienal que se 
propõe a integrar todas as expressões de 
artes visuais, sejam artesanais, populares 
ou anônimas, até as expressões mais 
sofisticadas. É um espaço de reflexão 
coletiva, acerca dos principais problemas 
das artes plásticas e da cultura 
contemporânea. A nós, preocupa mais a 
cultura, a arte como um instrumento 
importante de expressão para falar dos 
sentimentos, dos afetos. Também nos 
interessa a reflexão sobre os problemas 
que o homem vive. O mundo é tão 
complicado! Como diz um escritor 
guatemalteco: "O mundo é perfeito, 
mas é confuso”. Há certa clareza a 
respeito do que um dia fomos, de onde 
viemos, mas não sabemos para onde 
vamos. A arte pode produzir algumas 
idéias em torno do futuro das coisas. 
Nesse momento, há muitas bienais em 
todo o mundo; cada país, cidade ou 
província já tem a sua bienal. Há quem 
entenda as bienais como um espetáculo 
de performances. A cultura de 
entretenimento da televisão, do cinema 
inspira-nos a fazer um espetáculo da 
própria vida. Nós tratamos de sermos 
claros, em meio a essa confusão de 
pensamentos no mundo da arte, e 
enfatizamos a cultura da África e da 
América Latina.

JM - Isso justifica a ausência de 
grandes nomes da arte européia nas 
Bienais de Havana...
NHY - Sim. No entanto, as últimas 
bienais de Havana abriram espaço a 
artistas notáveis da Europa, dos Estados 
Unidos. A nós interessa mais aquele 
artista que fala do seu contexto, de sua 
cultura local, popular. Quanto mais 
local a expressão da cultura, mais 
universal ela é. Quanto mais fiel ela for

à realidade, mais ela é de interesse da 
comunidade mundial. A música cubana, 
assim como a brasileira, retrata bem a 
cultura regional. Não precisamos cantar 
como a Madonna ou como o Michael 
Jackson. Creio que isso pode tornar a 
música mais respeitável. Assim também 
acontece com a literatura, o cinema. Os 
filmes que são produzidos no Brasil, por 
exemplo, tratam de aspectos da cultura, 
da nação, da sociedade brasileira, 
igualmente a Cuba, Colômbia. Claro 
que isso não é aplicável a todas as artes; 
o balé, a dança é diferente. O impulso, o 
reconhecimento das artes visuais, nos 
últimos tempos, acontece por abordar os 
problemas da nação.

JM - O grupo Buena Vista Social Club 
fez grande sucesso internacional...
NHY - Claro. A música é uma arte que 
está intimamente ligada ao contexto 
político-social de Cuba e interpreta os 
problemas dessa área. A arte cubana é a 
antítese da arte brasileira. A arte feita no 
Brasil é muito ligada à sensualidade, aos 
sentidos, ao luxo das texturas, das 
formas, dos materiais. A sensualidade, 
imagino, vem da cultura do povo 
brasileiro. Há um gosto pela forma. A 
arte cubana não trabalha com sentidos, 
mas com a mente, com a reflexão e o 
comentário crítico. É uma arte que está 
constantemente pulsando junto com a 
vida cotidiana em Cuba. Fala dos 
problemas raciais, econômicos, 
políticos, morais e sexuais. A arte 
cubana tem muito a ver com o que 
acontece no dia-a-dia da população. A 
arte brasileira, por sua vez, investiga 
momentos básicos do homem em geral, 
o que tem muito a ver com a cultura do 
país, com uma certa ternura típica. O 
Tropicalismo, por exemplo, foi um 
movimento muito forte, muito sensual. 
A música cubana não é tão doce, é mais 
forte, tem outro ritmo. Creio que Brasil 
e Cuba sejam os pólos mais notáveis de 
arte da América Latina. Entre esses 
países está a Colômbia, que é um país 
muito expressivo sob o ponto de vista 
plástico e, ultimamente, retrata bem a 
problemática da realidade nacional; é 
uma arte que fala muito da violência. E, 
por isso, é tão buscada, tão procurada.

JM - Como o senhor vê a repercussão 
da arte cubana em outros países, uma 
vez que Cuba é um país sitiado política 
e economicamente?
NHY - Cuba é um fenômeno raro no

mundo político, porque sobrevive 
meio a uma situação econômica difícil 
com um projeto socialista e agora com 
mescla de capitalismo. Cuba é um 
laboratório, onde se vai provando 
muitas coisas. E isso revela um interesse 
na arte feita em Cuba; não somente pela 
arte em si, mas pela realidade cubana. 
Nos outros países da América Latina, as 
estruturas sociais e políticas são 
semelhantes. Cuba tem um projeto 
único em um meio latino-americano 
bastante homogêneo. Há também o 
interesse em conhecer o artista cubano. 
Nos últimos anos, a fotografia e as 
instalações se desenvolveram muito, 
constituindo-se nas duas expressões mais 
fortes.

JM - A última Bienal de Havana 
abordou o significado dúbio dos meios 
tecnológicos de comunicação. Na sua 
opinião, qual o papel da Internet como 
mediadora das sociedades culturais? 
NHY - Em Cuba há uso público da 
Internet; ela é um patrimônio de 
instituições, empresas e organismos da 
sociedade, da cultura. Não é todo 
mundo que tem acesso à Internet em 
casa. Por um lado, isso dificulta um 
pouco a comunicação ou o 
conhecimento das pessoas com o 
exterior. Isso não nos faz mais felizes ou 
infelizes, porque a gente segue vivendo 
igual. Mas é claro que a Internet facilita. 
Precisamente, na Bienal, tratamos muito 
da comunicação. Mas nos interessa mais 
a comunicação humana, o intercâmbio 
pessoal. A Internet é importante para 
estudar, para se informar. Inclusive na 
arte. Há artistas que estão fazendo obras 
pela rede, mas nunca uma tela pode 
substituir a obra em si, que pode ser 
vista, tocada, apreciada com os olhos. A 
arte na Internet sempre será limitada 
porque a tela talvez seja muito pequena. 
Perde-se a emoção que o material 
transmite - a textura, a pedra, a madeira, 
o papel. Até agora, a tela do 
computador não transmite muitas 
sensações a mim. A arte que está 
surgindo pela Internet é algo 
extremamente novo, tem 15 anos, 
talvez; a arte que conhecemos como arte 
tem milhões de anos. Portanto, a 
Internet é boa para a investigação, não 
para produzir arte.

JM - Quais são os planos para a próxima 
Bienal de Havana em novembro de 
2002?

NHY - Vamos reduzir a quantidade de 
participantes. Queremos que agora 
tenha, aproximadamente, 100 artistas. 
Também queremos concentrar a Bienal 
na Fortaleza da Cabana do Morro, na 
baía de Havana, e vamos fazer alguns 
projetos nos bairros. Ano passado houve 
uma boa experiência com uma artista 
brasileira em um bairro de Havana 
Velha. Pintaram fachadas, edifícios, 
interagindo com a população de uma 
forma participativa muito grande. O 
objetivo era ligar a arte cada vez mais à 
vida do povo, para que as pessoas não 
precisem visitar um centro cultural para 
ver as obras; elas podem estar em outros 
lugares. Essa 8a Bienal tocará no tema 
da arte vinculada à vida. Nos últimos 
anos, estávamos trabalhando a arte em 
sua própria história, seus princípios e 
leis. Queremos uma obra que se entenda 
sem ler muitos livros; que não 
precisemos ler um ensaio de Umberto 
Eco para entender a arte 
contemporânea. Você vai entender 
porque é uma conexão da sua vida. 
Queremos dar luz a essas conexões.
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JM - Durante o XV Festival de Arte de 
Porto Alegre o senhor falou sobre o 
local e universal: que não são o 
mesmo, mas são iguais.
NHY - Local e universal não são 
antíteses. Quanto mais forte é a arte 
local, mais ela é universal. Penso que 
temos sofrido um engano, durante 
muitos anos, de que o universal é o que 
se produz na Europa. O universal se 
produz em qualquer região do mundo.
Temos de seguir criando culturas 
híbridas. O futuro das relações artísticas 3 
está nas mestiçagens. Isso vai ser o 
universal dentro de 40, 50 anos. A arte 
não terá uma nacionalidade, pois vai 
manejar elementos e códigos de todo o 
mundo. Quanto mais híbrido e mestiço, 
mais universal será. A globalização criou 
um medo no europeu de mesclar sua 
cultura com a nossa. Nós não temos 
medo. Desde a colonização, somos filhos 
da mestiçagem. Isso não quer dizer que 
não aprecio a arte da Europa, que não 
ouça a obra de Vivaldi ou Mozart, mas 
por isso não sou menos cubano. No 
entanto, os europeus não sabem nada 
sobre nós. Nunca ouviram um som 
cubano autêntico, nem viram uma roda 
de capoeira. Há um certo poder 
econômico, cultural, intelectual e isso 
gera um medo de invasão do terceiro 
mundo dentro do primeiro mundo.

VISITE A GENTE TAMBÉM. ÜOQ 3GERDAU iwww.gerdau.com.br
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Acervo do MARGS: tendências e perspectivas
O Museu de Arte do Rio Grande do • nos anos 60-70 é a vez do 

Sul, mais do que um nome, é um projeto abstracionismo, da figuração do Clube de
de existência e de ação cultural. O MARGS Gravura, do pop e figuração crítica, figura-
idealizado por Ado Malagoli deveria ser mais 
do que um receptáculo de obras de arte: era

mente preparados, com embasamento téc- Instituto Arte Viva), e Danúbio Gonçalves 
nico que pudesse sustentar uma política (doação do artista), além de um belo grupo 

. _ coerente de aquisições. de sete gravuras de artistas gaúchos contem-
çao livre e do realismo mágico, refletindo- De 1999 para cá, depois da restauração porâneos, doado por Márcia Stypulkowski, 

obras de Fayga Ostrower, Iberê do prédio, o que inaugurou uma nova etapa e que inclui Stockinger, Vasco Prado, Wil-
Camargo (Atelier Livre), Carlos Scliar, Vasco na vida do museu, começou-se a definir quais son Cavalcante, Jungbluth, Alice
Prado, Avatar Moraes, Leo Furho, Alice as reais necessidades do MARGS em termos Brueggemann e Maria Tomaselli.
Bmeggemann, Plínio Bernhardt, Farnese de de acervo. Os debates que se realizaram des- Sem podermos esperar apenas pelas do-
Andrade e Fernando Odriozola; mas tam- de então, e os estudos mencionados deixa- ações circunstanciais, decidiu-se,
bem temos representantes de grupos como ram evidente que o conjunto das obras não passado, acelerar a complementação das la
ti Bode Preto (1958), Grupo de Bagé delineava um perfil claro e direcionado, ha- cunas do acervo através de um grande pro-
(1949), alem de algumas peças de artistas vendo tuna série de graves incongruências jeto de aquisições direcionadas, a ser
que integraram o Nervo Óptico (77) e Es- nesse sentido. Uma vez que a maior parte de implementado em duas etapas. A primeira,
Paço NO (79)’ momentos cuja brevidade nossa coleção é, naturalmente, de artistas já em pleno andamento, graças à sua apro-

passou por varias mudanças: de sede, de de existência está na razão inversa da sua gaúchos, a política de novas incorporações vação pelas Leis de Incentivo à Cultura e ao
direção, de luncionarios; contudo pode- importância, ao atualizarem o circuito ar- agora estabelecida busca privilegiar a entra
mos dizer que o espírito que alimentava tístico local da época em relação ao da de obras que possam dar uma maior
Malagoli, e que depois de um longo perí- conceitualismo, aos procedimentos artísti- organicidade e especificidade à coleção,
odo de obscuridade está sendo resgatado, cos libertos dos suportes tradicionais e à sentido de tornar o MARGS principaln
era Criarum museu de arte que se tornasse abertura da obra de arte; re um museu da arte produzida no Rio Gran-
uma referência cultural tão significativa • nos anos 70-80 uma grande produção de, desde suas origens até
quanto os museus que foram tomados de obras ligadas às diversas técnicas de dese- contemporaneidade. Seguindo
“““™0t'7-Pa7 7 fi,ntí°w°ít^P' 11,10 6 de 8nmmS’ S!Perimcntando direcionamento, uma das mais importantes temporâneos. Encerradas as duas etap
o MAM de Sao Paulo e o MAM do Rio gens inseridas no contexto político de um aquisições recebidas, durante este ano, foi o

regime de força: Ana Alegria, Armando lote de 53 peças de José Lutzenberger, cuja
A partir das análises desenvolvidas por Almeida, Maria Tomaselli Cirne Lima, Wil- obra como aquarelista e desenhista constitui

Jose Luiz do Amaral, e mais recentemente son Cavalcanti, Bez Batti, Xico Stockinger; uma das mais belas e significativas crônicas
por Ana Carvalho e Marilene Pieta (Pro- •osanos80-90 retomam os questionamentos visuais do gaúcho e de seus costumes já reali-
jeto Curadorias de Acervo), a composição dos suportes, técnicas e materiais, da inser- zadas neste Estado. A coleção foi gentilmen-
do acervo do MARGS pode ser dividida ção da obra no espaço circundante (obje- te doada pelos filhos do artista, Rose, José e
em cinco áreas, correspondendo aos se- tos, instalações, intervenções), aprofundam
guintes momentos históricos: o debate suscitado pelas últimas transfor-

• de meados do sendo XIX até o início do

se nas
necessário um museu dinâmico o suficien
te não só para receber mostras nacionais e 
internacionais, como deveria possuir estru
tura para a aquisição de obras significativas 
no cenário das artes plásticas, sem esque
cer-se de que se estava construindo um 
Museu de -Arte do Rio Grande do Sul, 
forme palavras do próprio Malagoli.

De 1954 até os nossos dias o MARGS

no ano

con-

patrocínio da Brasil Telecom e das Lojas 
Renner. Privilegiou-se os fundadores da arte 
riograndense, num recorte cronológico que 
vai dos meados do século XIX até metade 
do século XX. Depois de concluída esta fase, 

a o que deverá ocorrer até o final de 2001,
este será a vez da arte dos anos 60 até os con-

no
ten-

as, o
MARGS realizará em 2002 uma grande 
mostra, com todas as peças adquiridas. 

Mesmo com os olhos voltados

de Janeiro.

prioritariamente para a arte gaúcha, o 
MARGS de hoje busca também diversifi
car sua coleção, numa tentativa de melhor 
informar o público trazendo-lhe exempla
res dos mais importantes momentos da his
tória da arte brasileira. Nos dois últimos

Magdalena Lutzenberger.
Outra aquisição de grande relevo, doa- 

mações tecnológicas (arte digital e meios de da por Jorge Gerdau Johannpeter e Justo
comunicação de massa) e pelo papel possí- Werlang, foi a de nove obras recentes de
vel do artista em relação ao 
fruição da arte.

anos, recebemos em doação 
número de excelentes peças avulsas, através 
da generosidade de diversos patrocinadores 
e dos próprios artistas. O acervo foi acresci
do assim de obras de Parreiras e Guignard 

Outros gaúchos também figuram entre as (doação CRT), Mira Schendel (Banco
obras recebidas: Vasco Prado (doada pelas Matone), Leonilson (Goidzstein e família

pouco pelo estado de Lojas Renner), Ado Malagoli, (doação da do artista), Cláudio Tozzi (Roche Produtos
R c' a j > i i ... ... esquecimento, abandono e descrédito a que AAMARGS), Gustavo Nakle (de Justo QuímicoseFarmacêuticos), WaltércioCal-
Dustamante 5a, Ado Malagoli, Cândido se viu reduzida esta instituição, outro tanto Werlang e Jorge Gerdau Johannpeter) e
Portinari, Lasar Segall, Oswaldo Goeldi; pela ausência de recursos humanos devida-

grandeumséculo XX, marcada pelo academicismo e 
pelos cânones europeus, cujos principais 
representantes no conjunto de obras são: 
Eliseu Visconti, Arthur Timóteo da Costa,

Francisco Stockinger, um impactante gru
po de Gabinis, onde o artista faz uma con- 

A expansão do acervo nunca cessou des- tundente crítica das desigualdad 
Pedro Weingârtner, Joseph Bail, Lucien de a fondação do MARGS. Houve, porém,

épocas onde a entrada de novas peças de- 
• Modernismo, da Semana de 22 até pelo caiu bastante,

menos 1950, nas obras de Di Cavalcanti,

consumo e

es sociais.

Simon;
um

das (doação de Gilberto Chateaubriand), e 
Aldo Locatelli (doado por Brasil Telecom e Siron Franco, Burle Marx, Alex Fleming e

Da esquerda para a direita:
Félix Bressan. Detalhe de instalação. 2000/2001
Ubiratan Braga. Sem titulo, acrílico sobre tela, 2000
Nico Rocha, Dispositivo, escultura. 1998
Lia Menna Barreto, Ratão, escultura em materiais diversos, 1993
Rp7 R^fti Annl hacoltr\

Fotos: As três primeiras imagens à esquerda são de Solange Brum. As foto
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De cima para baixo: 
Elizabeth Jobim, Azul. gravura em metal, 2001 

Roberto Magalhães, Auto-retrato, xilogravura. 1965 
Lygia Pape. Sem título, xilogravura, 1999 

Rubem Grilo. Sem título, xilogravura. 1987

1'ftgÍ

Graciela Zar, doados pelos próprios artis
tas. Os Museus Castro Maya do Rio de Ja
neiro também contribuíram significativa- 
mente, com a doação de um grupo de 26 
gravuras, produzidas dentro do projeto Os 
Amigos da Gravura, onde figuram nomes 
como Lygia Pape, Rubem Grilo, Roberto 
Magalhães, Eduardo Sued, Nuno Ramos, 
Waltércio Caldas, José Resende, Alberto 
Martins, Evandro Jardim, Carlos Vergara, 
Darei, Renina Katz, Daniel Senise, dentre 
outros de enorme projeção no circuito da 
arte contemporânea brasileira. Mais recen
temente, Lia Menna Barreto, Ubiratã Braga, 
Bez Batti, Félix Bressan, Mauro Fuke e Nico

Museus Castro Maya
Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894 -1968) foi um dos 
pioneiros colecionadores de artes no Brasil. Os museus, que levam 
seu nome. guardam um acervo de 22 mil peças que pertenceram à 
coleção particular da família. Empresário bem sucedido, foi 
industrial e mecenas no Rio de Janeiro. Sempre criou 
oportunidades para atuar em iniciativas culturais e ambientais, 
como fundação de museus, trabalhos de remodelação florestal e 
edição de importantes obras literárias. Desenvolveu a atividade de 
colecionador num período em que não havia galerias de arte i 
Brasil. As primeiras peças de sua coleção foram adquiridas em 
casas de arte estrangeiras, no ano de 1929. Atualmente, esse 
acervo está sob os cuidados da Fundação Castro Maya. A entidade 
é formada por dois museus - Chácara do Céu e Museu do Açude.
As casas, situadas em bairros nobres da capital carioca, serviram de 
moradia a Castro Maya.

0 Museu do Açude, uma construção dos anos 20 em estilo 
colonial, abriga uma coleção de louças e azulejos portugueses, 
pratarias, cristais, mobiliários e esculturas. O Museu Chácara do 
Céu, num prédio com linhas modernas dos anos 50. reúne 
relíquias em papel, pinturas, arquivos e uma biblioteca.

Como muitos de sua geração. Castro Maya foi um admirador da 
cultura francesa. Isso o fez adquirir uma tela de Boudin e um livro 
de Baudelaire. O neoclassicismo e o realismo, estilos que marcaram 
seu gosto, completaram-se na aquisição de trabalhos dos 
impressionistas Monet, Degas e Rousseau. passando pelo cubismo 
de Marcousis, surrealismo de Dali, chegando a Pícasso e Seurat. 
Assumindo um caráter eclético, a coleção abriu espaço para 175 
peças de Cândido Portinari e mais de 500 de Debret.
Além das artes visuais, os Museus destacam-se pelas peças 
decorativas talhadas em madeira e pela biblioteca, que reúne as 
primeiras edições de clássicos da literatura brasileira como 
Macunaíma de Mário de Andrade, e Memórias Póstumas de Brás 
Cubas de Machado de Assis.

Na década de 40, Castro Maya fundou o Clube Amigos da Gravura, 
que tinha como objetivo incentivar a produção gravurista e 
difundir o gosto pela técnica através de doações 
nacionais. Retomado em 1992. o Clube já presenteou museus de 
Curitiba. Pernambuco, o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de 
Janeiro, e agora, o MARGS. Estão chegando ao Museu gaúcho, 25 
gravuras e uma escultura. A iniciativa foi de Vera de Alencar, 
Diretora do IPHAN. entidade à qual os Museus são vinculados. O 
projeto dos Amigos da Gravura reúne quatro artistas plásticos a 
cada ano. para criarem gravuras inéditas. A matriz é incorporada 
ao acervo dos Museus Castro Maya e a tiragem, de 100 
exemplares, é destinada a vendas, permutas e doações.

Rocha fizeram sua pessoal contribuição ao 
acervo do MARGS, cada um com uma peça 
significativa.

No conjunto de obras doadas, é possí
vel vislumbrar nomes consagrados e outros 
de uma novíssima geração que teve sua for
mação desenvolvida principalmente junto 
aos bancos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, num período que compre
ende meados dos anos 70 e década de 90, 
demonstrando condições de vir a figurar no 
cenário da arte local e nacional sem deixar

no

nada a dever a seus predecessores. Deste
modo, a composição do acervo do MARGS
está sendo reorientada rapidamente, agora
segundo critérios científicos bem definidos,
e dentro de pouco tempo o público gaúcho
poderá orgulhar-se de ter à sua disposição
um museu cujo acervo será uma referência
para apreciação, conservação e estudo de
praticamente todas as tendências artísticas
que floresceram por estas terras, estando a
par igualmente do que aconteceu e aconte
ce além de nossas fronteiras. O velho
Malagoli certamente sorriria satisfeito...

Ricardo André Frantz. Bacharel em Artes Plásticas

a museus

Ana Maria Brambilla 
Equipe Jornal do MARGS

eguintes foram realizadas por Rômulo Fialdini para o livro do MARGS (Coleção Banco Safra) e gentilmente cedidas para esta edição.



ARQUITETURA
Os estatuários da delegacia fiscal

O prédio do MARGS foi construído 
entre 1912 e 1922, para sede da Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional. Seu constru
tor foi o arquiteto Rudolpho Ahrons e seu 
projetista o alemão Theo Wiederspahn. Seu 
espaço circundante, na ocasião, era um dos 
mais notórios da cidade. A atual avenida 
Sepúlveda, depois de aterrada, era a via de 
acesso que ligava Porto Alegre com o mun
do. Ali estavam a Alfândega, a Secretaria 
da Fazenda, os Correios e Telégrafos e a 
Delegacia Fiscal. Estes dois últimos, com 
suas torres, formavam uma espécie de pór
tico através do qual os recém chegados di
visavam a cidade.

va essa expansão do capitalismo foi o cha
mado historicismo, ou ecletismo, que ti
nha como característica uma profusa e va
riada ornamentação nas fachadas dos edi
fícios. Assim como os interiores repletos de 
quadros, móveis e objetos de arte, tais fa
chadas simbolizavam a prosperidade e opu
lência das classes dominantes da época. Em 
sua fase européia, entre 1860 e 1900, este 
estilo arquitetônico tinha dado emprego a 
um grande número de profissionais da es
cultura. As instâncias de legitimação, en
tretanto, não reconheciam valor artístico 
no seu trabalho. Quando o historicismo, 
a partir de 1900, começou a ser substitu

ído pelas novas arquite
turas, que rechaçavam o 
decorativismo, muitos 
destes escultores ficaram 
sem emprego. Em algu
mas cidades da Améri
ca do tipo Buenos Aires, 
Montevidéu, Rio de Ja
neiro e São Paulo a ar
quitetura historicista 
ainda persistia. Em ou
tras, como Porto Alegre, 
começava a despontar. 
Atraídos pela perspecti
va de trabalho, muitos 
deles vieram “tentar a 
América”. Este foi o 
caso de Alfred Adloff, 
um dos estatuários da 
Delegacia Fiscal.

Alfred Hubert Adloff 
nasceu em 22 de julho 
de 1874, em Dusseldorf, 
Alemanha, onde fez o 

curso de modelagem na sua Escola de Be
las Artes. Apesar de premiado em exposi
ções européias, como a de 1907, em 
Dusseldorf, teve que se contentar com a 
condição de assalariado em oficinas de es
cultura de Berlim, Bruxelas e Dresden, na 
Itália. Aqui chegou em 1912, contratado 
pela oficina de João Vicente Friederichs. 
Seu primeiro trabalho foi o monumento 
ao Barão do Rio Branco, defronte ao pré
dio dos Correios e Telégrafos (1910-1914), 
onde trabalhou outro grande estatuário, o 
austríaco Wenzel Forberguer, autor do gru
po do Atlante carregando o mundo nas 
costas, ladeado de um jovem representan
do a América e de uma mulher adulta re
presentando a Europa.

A seguir, Adloff trabalhou na Delega
cia Fiscal, para a qual executou as seis figu
ras da fachada. Simbolizam as atividades 
econômicas do Estado. No andar superior,

da esquerda para a direita, foram dispos
tas, respectivamente, a Indústria, Arquite
tura, Pecuária e Navegação, com seus res
pectivos adereços identificadores. A Indús
tria com a marreta e as rodas dentadas. A 
Arquitetura com o compasso e, atrás de si, 
uma maquete do próprio prédio. A Pecuá
ria com um cordeiro debaixo do braço e 
uma armação de cangar animais. A Nave
gação com uma vela desiçada em volta da 
cintura e um cantil na mão direita. Acima 
da porta de entrada foram dispostas a Agri
cultura, com a cornucópia da fertilidade, e 
o Comércio, com um saquinho de moedas 
na mão direita. Para indicar sua integração, 
foram colocadas de frente uma para outra, 
com os antebraços apoiados no dossel do 
escudo da Delegacia Fiscal. Todas estas ale
gorias serviram para ilustrar a pujança e a 
dignidade das atividades econômicas do 
Estado Positivista. A dignidade ficou plas
mada nas suas características neoclássicas, 
uma especialidade de Adloff. Na roupagem, 
nenhuma ação de agentes externos; na mus
culatura, nenhum sinal de esforço; no ros
to, nenhuma expressão de sentimento. Em 
suma, figuras olimpicamente indiferentes 
ao que se passa na rua. Mas nem tudo ne
las é grego. Na representação do deus 
Hermes, simbolizando o Comércio, não foi 
escolhido o perfil grego. Foi uma cabeça 
de alemão, posando de deus helênico. 
Adloff foi o mais virtuoso e produtivo dos 
modeladores que trabalharam aqui no Es
tado, entre 1910 e 1940. Foi o autor do 
Atlante e do Remador Negro, no prédio da 
Alfândega, assim como da Camponesa com 
o Cântaro, hoje colocada na Praça da Al
fândega, e que o imaginário popular apeli
dou de Samaritana com a Ànfora.

Os signos da pujança e da opulência fo
ram consignados na profusa e variada orna
mentação da fachada da Delegacia Fiscal. 
O ecletismo de seus figurinos denotam, tal
vez, o internacionalismo econômico e cul
tural do período. São máscaras e carrancas 
clássicas, barrocas e orientalizantes, rodeadas 
de guirlandas dos mais variados tipos de flo
res e vegetais. Nelas trabalharam diversos 
estatuários, entre eles Vitorio Livi, nascido 
em Porto Alegre, em 1896, e que foi apren
diz de Wenzel Forberger, Jesus Maria Corona 
e Alfred Adloff, nas oficinas de João Vicente 
Friederichs. Entre seus diversos trabalhos

Foto Solange Brum

Símbolos da indústria e da arquitetura na fachada do MARGS

Nesta época o centro de Porto Alegre 
passava por grandes transformações urba
nas e arquitetônicas como já acontecera em 
outras cidades do mundo ocidental. O mo
delo inspirador dessas reformas era a Paris 
de Luis Napoleão e de seu prefeito George 
Haussmann. Aqui, no governo do Estado, 
os republicanos positivistas, admiradores de 
Augusto Comte e da cultura francesa, tam
bém queriam fazer de Porto Alegre uma 
espécie de cartão de visita de sua adminis
tração, pretensamente pautada na ciência, 
no progresso, e no consórcio da técnica com 
a arte. Esse processo tinha relação com a 
segunda fase da revolução industrial, quan
do as máquinas a vapor, o telégrafo e as 
estradas de ferro, proporcionaram um es
petacular incremento na produção e nos 
intercâmbios econômicos, numa espécie de 
globalização da economia mundial.

O estilo arquitetônico que acompanha-

6

a
i

destaca-se o monumento ao Cel. Aparício 
Borges (1934), em parceria com Francis
Pelichek.

Arnoldo Walter Doberstein 
Professor de História da Cultura Artista da 

PUCRS, Doutor em História do Brasil pela PUCRS
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PARCEIROS

MARGS na zona norte
Quatro obras do acervo permanente do 

MARGS estão expostas no Shopping 
Center Iguatemi. Colonas de Di Cavalcanti, 
Bal a Pont LAbbé de Lucien Simon, 
Daphnis e Cloé de Pedro Weingártner e 
Modelo em repouso de Vasco Prado, po
dem ser vistas até o dia 28 de julho, junto 
à Praça Mário Quintana, no térreo do es
tabelecimento. Essa exposição abre 
série de cinco pequenas mostras que vão 
acontecer no local até o final do ano. A 
seleção das peças exibidas é feita pelo 
Núcleo de Acervo e Direção, que procura 
destacar os trabalhos que mais identificam 
a coleção do Museu gaúcho, composta por 
quase três mil obras.

O espaço foi especialmente projetado 
para reunir as principais facetas do Museu. 
Ao lado das obras de arte há um computa
dor, onde é possível navegar pelo site do 
MARGS. O material de divulgação das ex
posições atuais também está sendo distri

buído no local. Além disso, dois monitores 
estão à disposição dos visitantes em perío
do integral. Quem vai ao Iguatemi, tam
bém tem a oportunidade de adquirir obje
tos com a marca do MARGS e os catálogos 
das exposições em um quiosque da Loja do 
Museu instalada no shopping.

Com a chamada Agora é o Museu que 
vem até você, o MARGS busca facilitar o 
acesso do público à arte. Cerca de 50 mil 
pessoas circulam diariamente pelo Iguatemi. 
Aos sábados, esse número sobe para 70 mil. 
Essa é uma iniciativa pioneira, que une o 
maior museu de arte do Estado ao maior 
centro de compras da região. Através des
se projeto, que exibe uma pequena amos
tra do acervo permanente, o Museu quer 
buscar novos públicos, sobretudo aquele 
que não costuma freqüentar o Centro da 
cidade.

Projeto Aquisição

A primeira mini-exposição, inaugurada 
no dia 17, marca o início de uma parceria 
entre MARGS e Iguatemi. Além de abrir 
espaço para as mostras, o shopping center 
disponibilizará ao Museu recursos para a 
compra de obras. O Projeto Aquisição, lan
çado em fevereiro desse ano, a fim de suprir 
lacunas dos artistas históricos do Rio Gran
de do Sul, já está praticamente com toda a 
verba captada para as aquisições. As empre
sas Brasil Telecom e as Lojas Renner são 
decisivas nessa parceria.

O projeto, amparado na Lei de Incenti
vo à Cultura do Estado, visa ampliar o acer
vo permanente. Obras de José Lutzenberger, 
Pedro Weigàrtner, Leopoldo Gotuzzo, Os
car Boeira, Ado Malagoli, Aldo Locatelli, 
Franz Pelichek, João Fahrion e Edgar Koetz, 
fazem parte da extensa lista de interesses, 
definida por uma comissão do Conselho 
Consultivo do MARGS, Direção e Coor
denação de Acervo.

uma

www.margs.org. brVisite o site do MARGS

MARGS
S I B I L ASALA BERTA LOCATELLI Arte contem

porânea é tema de mostra nas pinacotecas 
Ruben Berta e Aldo Locatelli. Com a 
curadoria de Niura Ribeiro, mestre em Ar
tes Plásticas, a exposição Presenças Contem
porâneas nas Pinacotecas Municipais exibirá 
trabalhos de artistas como Romanita 
Disconzi, Regina Silveira, Alfredo 
Nicolaiewsky, Cláudio Tozzi, entre outros. 
Será editado um catálogo com a reprodu
ção dos trabalhos expostos, objetivando q 
lificar o estudo técnico da coleção artística 
porto-alegrense. Visitação de 27 de julho a 
30 de setembro, na Sala Berta Locatelli, 
MARGS (Pça. da Alfândega, s/n°).

LOJA DO MARGS Vende, com exclusivi
dade, coleções de postais com reproduções 
de José Lutzenberger nas séries que foram 
doadas ao Museu: O gaúcho e Caixeiro via
jante. Trata-se de uma relíquia trazida pela 
família do artista à Loja do Museu. Os con
juntos de 12 e 20 postais foram editados 
apenas uma vez, nos anos 50. Durante a 
exposição das obras do MARGS no 
Iguatemi, a Loja do Museu também estará 
presente com catálogos e toda a linha de 
produtos com a marca MARGS. No Mu
seu, a Loja fica aberta de terças a domingos, 
das 10 às 19 horas. Telefone: 3228-8533.

EXTENSÃO Estão abertas as inscrições para 
a oficina A imagem, o som e a palavra 
dedicada a arte-educadores. As aulas serão 
ministradas por Chico Machado e têm iní
cio previsto para a segunda quinzena de 
agosto. Esse curso enfatiza a linguagem vi
sual e as técnicas artísticas aplicadas à didá
tica. No segundo semestre, novas turmas 
para os cursos Desenhe pintando, com Pau
lo Porcella, Desenho da figura humana, com 
Plínio Bernhardt, Aquarela básica, com 
Nathaniel Guimarães e História em Qua
drinhos com o Grupo Legião. As inscrições 
já estão abertas e as aulas iniciam na segun
da semana de agosto. Maiores informações 
no Núcleo de Extensão do MARGS (Pça. 
da Alfândega, s/n°). Fone: 3227-2311 Ra
mal 15.

CAFÉ DO MARGS A partir de agosto, o 
Café estará promovendo a Quinta do Jazz, 
com shows de artistas locais para animar o 
happy hour. A primeira apresentação será no 
dia 2 de agosto. O Café do MARGS pro
move rodas de bate-papo internacional. 
Cada dia da semana, os grupos reúnem-se 
para conversar em um idioma diferente: 
inglês, espanhol, francês, alemão ou italia
no. Aberto de terças a sextas, das 10 às 19 
horas. Telefone: 3211-4945.

AAMARGS A Associação dos Amigos do 
MARGS está proporcionando aos seus só
cios o curso Introdução à Arte Contemporâ
nea. As aulas vão até 29 de agosto. A procu
ra foi grande: 65 alunos encontram-se uma 
vez por semana com a professora Neiva 
Maria Fonseca Bohns, professora do Insti
tuto de Arte da Universidade Federal de 
Pelotas. Para os meses de setembro e outu
bro, a AAMARGS vai repetir a iniciativa e 
promover outros módulos dirigidos ao gru
po de Amigos do Museu. A AAMARGS 
fica aberta de segundas a sextas, das lOh às 
llh30min e das l4h às 18h. E-mail: 
aamargs@terra.com.br. Fone: 3224-4255.

BISTRO Agora ficou muito mais aconche
gante almoçar, tomar um chá ou fazer um 
happy hour no Bistrô do MARGS. A área 
para clientes em frente ao Bistrô, junto à 
Praça da Alfândega, recebeu um trabalho 
de paisagismo. Além de melhorar a estéti
ca do ambiente, o projeto tem linhas ori
ginais e confere maior privacidade aos cli
entes. Venha conhecer o novo espaço ex
terno do Bistrô do MARGS, e saboreie as 
receitas especialmente preparadas por Ani
nha Comas. O Bistrô funciona, diariamen
te, das 11 às 21 horas. Fones: 3225-4484 
ou 3231-6270.

■
Uma 
nova 
revista 
semestral 
de arte e poesia está circulando no 
Brasil. Chama-se Sibila, Revista de 
Poesia e Cultura e pode ser 
encontrada na Loja do MARGS ou 
na Biblioteca do Museu. Com um 
conselho editorial de peso. a revista 
tem o selo Ateliê Editorial e 
pretende discutir, sobretudo, os 
autores vivos e as obras em curso. 
No número zero, muita poesia, 
traduções, ensaios visuais e crítica. 
Elida Tessler. a partir do volume de 
agosto, assina a edição de arte. 0 
poeta e professor Manoel Ricardo 
de Lima, editor junto com Régis 
Bonvivino e Romulo Salvino. 
sublinha o temperamento inquieto 
da revista, dialogando com a 
diversidade, a diferença e o 
universo de outras línguas. 
Informações e envio de textos para 
manoelrl@uol.com.br

ua-
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Fotos: Elizethe Borghetti

Geometrias no espelho
No interior de um condomínio fechado na cidade de 

Nova Lima, próximo de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
encontra-se o ateliê de um dos mais importantes artistas 
brasileiros. Rodeado por um “mar de morros”, 
chama a serra mineira, Amílcar de Castro cria geometrias 
no ferro e no papel. As geometrias, algo como o inusitado 
de transformar ferro em dobraduras, são a essência do seu 
trabalho. No entorno da criação, a projeção de sua obra: o 
ateliê fica em um edifício de linhas retas, completamente 
integrado à paisagem, além de valorizar a topografia aci
dentada do local.

O prédio e os jardins estão intermediados por um 
paisagismo composto por plantas nativas, pedras e escultu
ras de ferro de grande porte, assinadas pelo artista. Nas pa
redes de vidro da fachada é refletida a paisagem mágica da 
região. No interior do prédio, reencontramos a presença do 
ferro na estrutura e das pedras em paredes e muro. Os dife
rentes níveis dividem ateliês de outros ambientes, como 
galerias onde é valorizada a presença da luz natural.

Neste conjunto de ateliês, os filhos de Amílcar criam e 
executam seus trabalhos, Pedro de Castro faz design e 
Rodrigo de Castro é pintor. Tháfs e Allen desenvolvem uma 
parceria com Amílcar há quase 20 anos. Thaís Helt é 
gravurista e ministra aulas de gravura, mantendo uma ofi
cina de impressão. Allen Roscoe criou o prédio já conhe
cendo as atividades de cada um dos artistas e suas afinidades, 
pois tem um grande convívio com o grupo. Allen executa 
as esculturas de grande porte de Amílcar.

Amílcar de Castro já teve ateliês em vários locais no Rio 
de Janeiro, onde começou sua carreira. No fim da década 
de 60, partiu para os Estados Unidos desfrutando de um 
prêmio recebido em um salão artístico. Retornou ao Brasil 
em 1971, para a capital carioca - cenário de efervescência 
do regime militar vigente na época. Seguindo sua tendên
cia esquerdista, voltou a Minas Gerais em busca de um ter
ritório de menor evidência política. Montou um ateliê em 
Belo Horizonte, além de lecionar na Escola Guignard e na 
Universidade Federal de Minas Gerais. Manteve seu ateliê 
na capital mineira até inaugurar este novo espaço sediado 
em Nova Lima.

Nesse momento, o artista está preparando uma exposi
ção na Pinacoteca de São Paulo. A inauguração está prevista 
para setembro deste ano. Serão exibidos trabalhos inéditos, 
pois Amílcar não é simpático à idéia de retrospectivas.

como se

Poesia de parede
É simples: o fazer faz o fazer.
Dá o sentido,
descobre, mostra e propõe caminhos. 
Não são necessários adjetivos.
É arquitetura.
0 terreno foi domado e envolve, 
assim como.
a construção o determina.
Conjugação correta, sensível e objetiva.
E o pensar livre 
envolto na intensão maior.
Acredito ser das melhores coisas 
da Arquitetura Mineira.
O que é. é forte.
E se iguala pela diferença.

Amílcar de Castro. 01.02.2001

Amílcar de Castro e sua esposa. Dorcília. 
nos jardins do ateliê.
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