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90 anos
do Instituto
de Artes



Editorial O MARGS reabre suas portas 
após um ano e dois meses de 
restauração. O investimento de 
quatro milhões de reais do 

Governo do Estado e Ministério da Cultura 
deu condições técnicas à casa para receber 
acervos de arte segundo os padrões 
internacionais. A reabertura ocorreu na noite 
do dia 19 de março, reunindo cerca de duas 
mil pessoas nas novas instalações do prédio 
histórico, com direito a show de Adriana 
Calcanhoto, vídeo sobre Iberê Camargo e 
performance teatral dirigida por Luís Ar th ur 
Nunes. Essa programação da Noite da 
Cultura, promovida pela Secretaria de Estado 
da Cultura, sinalizou a abrangência e a 
amplitude cultural da instituição 
museológica. Acompanhando a reabertura, o 
Jornal do MARGS retoma sua periodicidade 
mensal, com uma nova apresentação gráfica, 
a fim de divulgar as exposições, a 
programação de cursos e demais atividades 
do museu, servindo como espaço 
de reflexão e registro das artes visuais no sul. 
Esta edição destaca o cuidado 
arquitetônico e trabalho técnico realizado na 
restauração do prédio, além das exposições 
do mês de' maio. O visitante encontrará obras 
pertencentes à Pinacoteca do Instituto de 
Artes, que comemora 90 anos de 
funcionamento, fotografias do italiano 
Renato Pagliaro e as peças do acervo que, a 
partir de agora, ganham destaque nas 
pinacotecas do MARGS.

Bibljotfíca A biblioteca do MARGS, especializada em 
artes visuais, adquiriu nos últimos me
ses 74 novos títulos. Entre eles, estão O 
beijo na história - Picasso como emble
ma da modernidade, Antônio Bandei
ra - um raro, Restauração - ciência e 
arte, O mundo das imagens de Nise da 
Silveira; A invenção de Hélio Oiticica-, 
Lygia Clark: obra-trajeto; Nuno Ramos, 
O olhar (Companhia das Letras); Pop art 
(Taschen); O belo autônomo, A arte do 
motor de Paul Virilio; Olhar, escutar, 
ler de Levy-Strauss; Regina Silveira - car
tografia da sombra-, Futurismo - uma 
poética da modernidade-, Lygia Clark e 
Hélio Oiticica - cartas (1964-1974); 
Clement Greemberg e o debate crítico; 
Memórias do modernismo; A arte no 
século XXI - a humanização das 
tecnologias; A querela do Brasil - a 
questão da identidade da arte brasilei
ra, A trama das imagens.

Cursos
Estão abertas as inscrições para novas 
turmas do curso Histórias em quadri
nhos nos módulos infanto-juvenil (aci
ma de 10 anos), básico (acima de 15 
anos) e avançado. O curso será realiza
do de 15 de agosto a 19 de dezembro. 
O MARGS desenvolve, em 1998, os cur
sos de Desenho da Figura Humana 
com Plínio Bernhardt, Aquarela com 
Nathaniel Guimarães, Pintura com 
Êríio Lipmann e de Gravura com José 
Carlos Moura. Informações no núcleo 
de extensão.

Visitas
ao MARGS

Após a reabertura, o museu tem registrado um público expressivo. Em março, só no pri
meiro fim de semana de funcionamento, mais de mil pessoas visitaram o prédio restaura
do. Diplomatas também são presenças constantes. Em abril, os embaixadores e embaixatri- 
zes do México e do Japão estiveram no MARGS. Grupos universitários, escolares e de tercei
ra idade têm aproveitado as visitas guiadas.
As visitas monitoradas pelas exposições ocorrem de terças a sextas. Os grupos devem agendar 
com antecedência pelo telefone 227 2311. Os monitores reúnem-se todas às segundas, das 
I4h30min às l6h30min. Informações sobre a monitoria com Beba Levacov.

Nova direção da AAMARGS
A nova direção da Associação dos Amigos do MARGS, para o próximo biênio, toma 
posse no dia 7 de maio. A eleição, realizada no dia 16 de abril, referendou a chapa 
única formada por Jairo Procianoy (presidente), Evanice L. Pauletti (vice-presidente), 
Lucia M. G. Avancini, Danilo Maia e Paulo C.B. do Amaral (conselho fiscal).

EXPEDIENTE
Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul • Secretaria de Estado da Cultura
• Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli • O Jornal do 
MARGS é realizado pela Assessoria de 
Imprensa da Secretaria de Estado da 
Cultura, com recursos provenientes 
do Fundo Nacional de Cultura/ 
Ministério da Cultura e Associação 
de Amigos do MARGS • Jornalista 
responsável Cida Golin RG 6.256/25
• Edição e textos Cida Golin • 
Diagramação e editoração eletrônica 
Atelier üesign Gráfico Impressão • 
Gráfica Aplub • Distribuição gratuita
• Tiragemi mil exemplares ? Cartas 
para Jornal do MARGS Praça da 
Alfândega,s/n° CEP 90010-150 Porto 
Alegre/RS Fone: (051) 227 231 1.

A história das civilizações 
é resgatada em nossos 
dias graças a vestígios re
motos ou à preservação 
organizada de obras de 
arte que fundamentam a 
cultura dos povos. No 
primeiro caso, o dos vestí
gios, podemos considerá- 
los meros acidentes da 
sorte, traços que o ho
mem em seu dia-a-dia não 
planejou preservar, mas 
que, assolado por tragédias 
como vulcões, tempesta
des e guerras, deles não 
teve tempo de escapar, 
inscrevendo na história 
do cotidiano o retrato de 
momentos inusitados.
Lembremos Pompéia. No segundo caso, encontramos 
monumentos e esculturas da antiguidade e depois, 
com o advento dos museus, cuja finalidade consiste 
em preservar e exibir a cultura - e portanto a história 
- dos povos, é-nos legado o conhecimento da crono
logia dos eventos mais importantes da trajetória dos 
povos, recontando seu cotidiano e suas epopéias, bem 
como sinalizando o seu estágio de avanço como civili
zações. Adaptando-se aos tempos, os museus passa
ram a incentivar outras atividades, chegando-se ao que 
hoje denominamos museu vivo, terminologia que sig
nifica em síntese a abertura total da instituição ao pú
blico que a cerca, oferecendo-lhe novos serviços e 
oportunizando novas funções sem que, entretanto, se 
afaste de sua finalidade primeira que é a de preservar 
e exibir os seus acervos e revelar os talentos das artes 
por meio de exposições temporárias. O MARGS ADO 
MALAGOLI reabre suas portas à comunidade rio- 
grandense com esta vocação, revelando por esta ten

dência um exercício 
permanente 
interação com a comu
nidade. Seus núcleos 
estarão abertos aos que 
a eles recorrerem com 
o intuito da pesquisa e 
da busca de cursos. Suas 
dependências abrigarão 
eventos correlatos às 
outras artes, como a mú
sica, por exemplo, sem
pre que estes esforços 
significarem integração 
da comunidade com o 
museu ou proporciona
rem a esta comunidade 
uma visão menos 
elitista,
sacralizada dos espaços 

que o compõem. Inteiramente reformado e atuali
zado após obras de recuperação que consumiram 4 
milhões de reais, poderá doravante sediar também 
importantes exposições nacionais e internacionais 
bem como eventos de outras expressões da cultura. 
Mas é importante salientar que dependerão estas ati
vidades do esforço coletivo da sociedade que ao mu
seu terá de dar a sua parcela de contribuição, quer 
através da Associação de Amigos, quer através de ou
tros projetos junto a entidades públicas e privadas 
visando a construção de ações culturais e a própria 
manutenção física do museu. Os investimentos apli
cados pelo Estado nas obras de reforma atestam a 
sua vontade política de restaurar o respeito pela arte 
e pela cultura como um todo. Cabe agora a todos 
nós a responsabilidade pelos cuidados deste tesou
ro que inteiramente renovado recebemos.
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Depois- de 

um trabalho de 

pouco mais de um 

ano, o MARGS en

trou no seleto gru

po dos museus aptos a receber gran

des mostras segundo os padrões in

ternacionais. A restauração empreen

dida no belo prédio eclético de 85 

anos deixou para o passado as infil

trações e as cascatas de chuva que 

teimavam em invadir as salas de 

exposições e as escadarias de már

more. Quem observar com cuida

do as fachadas e paredes do edifí

cio de Theo Wiedersphan, perce

berá, agora, a varie

dade dos ornamen

tos projetados nos 

anos 10 por Victório 

Livi e Franz Rade- 

macher em diálogo 

com as esculturas de 

Alfredo Adlof. Encon

trará também uma 

rede elétrica nova em 

perfilados aparentes,

detector de fumaça e controle 

de intensidade por dimerização, além 

dos dutos visíveis do sistema de ar 

condicionado para a temperatura os

cilar entre 21 e 24 graus em umida

de constante.

As obras do MARGS consumi

ram quatro milhões de reais do Go

verno do Estado e do Ministério da

Cultura, perseguindo 

tecnologias arrojadas 

e a necessidade de 

respeitar ao máximo 

as características do 

prédio, preocupação básica de 

projeto de restauração. O projeto 

existia há nove anos na Secretaria de 

Obras, mas só saiu do papel com os 

investimentos feitos a partir do iní-

& quina do elevador da Atlas, um dos 

primeiros da cidade, também foi 

trocada, mas a cabine manteve as li

nhas originais.

A recuperação dos ladrilhos e 

dos azulejos loi feita em processo 

artesanal pelas mãos de especialistas. 

Os vitrais da clarabóia, que impressio

nam os visitantes do museu, foram 

limpos, restaurados e a montagem foi

naannun
r

um

ARestauraâD
Foram mais de dez anos de reclamações e expectativas

ÃJèI wíTu^c Ha°t=a(í e,spa£° abriga o maior acervo de arted*^ 
visuais do Estado. Finalmente, o prédio do MARGS que
integra o conjunto arquitetônico da Praça da Alfândeqa 
abre-se para o publico totalmente restaurado, após umá 
interferencia que somou novos materiais e tecnoloqias 
sem agredir o padrão arquitetônico do início do século.

EQUIPE TÉCNICA
COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
RESTAURAÇAO
Núcleo de Arquitetura / MARGS - SEDAC 
Arquiteta Alice Cardoso 
Arquiteta Lisete Jardim 
FISCALIZAÇÃO
SOPSH - Secretaria de Obras Públicas, 
Saneamento e Habitação:
Arquiteto Sérgio Kniphoff 
Engenheiro Elétrico Ricardo Rabello 
Técnico Carlos Rogério Maineri 
Estagiárias: Cristiane Cerentini e Daniela 
Jacques
PROJETO ARQUITETÔNICO 
Arquiteta Alice Cardoso - MARGS/SEDAC 
Arquiteta Lisete Jardim - MARGS/SEDAC 
Arquiteto Carlos M. M. Maia - SOPSH 
Arquiteta Ediolanda Liedke - SOPSH 
Desenhistas - Gilvana, Carina, Antônio, 
Denise
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 
Projetos Avançados Engenharia Ltda. 
PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITÁRIO

Complementação Hidrossanitária -
Engenheira Janice Marques Nunes - SOPSH
CONTROLE TECNOLOGICO
CIENTEÇ - Engenheiro Fernando Recena
EXECUÇÃO DA OBRA
José Martins da Silva e Cia. Ltda -
Instalações
Portonovo - Obra civil e restauro

cio de 1997. Segundo as 

arquitetas que coordena

ram os trabalhos, Alice 

Cardoso e Lisete Jardim, 

tudo o que foi trocado é 

porque não tinha mais recuperação. 

Foi o caso da antiga rede hidráulica, 

com canalizações de ferro corroídas, 

que foi substituída por reservatórios 

novos e tubulações, 

azulejos clássicos, 

piso de mármore 

branco e sanitários 

para deficientes físi

cos. Cada andar tam

bém ganhou uma 

copa destinada às vernissages.

O terraço, espaço crônico das 

infiltrações, foi impermeabilizado 

com manta asfáltica. O mesmo mate

rial com alumínio protege as cúpu

las de cobre dos torreões, cujas cha

pas foram substituídas assim como a 

estrutura de madeira corroída pelo 

cupim. Uma parte da cobertura re

cebeu um reforço estrutural 

acoplar o 

climatização de oito toneladas. A má-

realizada vidro a vidro seguindo a téc

nica original das ligações de estanho 

e chumbo. w

Na reestruturação dos espaços, 

o projeto privilegiou as salas de ex

posições, protegidas da luz externa 

pelos painéis. O MARGS ganhou 

auditório com 70 lugares, projetor e 

sonorização, além de uma sala de 

vídeo para 25

com

um

pessoas. A bi

blioteca e setor 

de documenta

ção foram am

pliados através 

de mezaninos, 

aproveitando a altura significativa do 

pé direito. No primeiro andar, a 

arteloja e a cafeteria vão ocupar salas 

específicas e adap

tadas para as suas 

necessidades. O se- I 

tor administrativo e

Uma sinalização moderna, com 

flexibilidade para alterações, orienta 

o visitante nos quase cinco mil 

metros quadrados do museu. Nas fa

chadas, a cor amarela segue o padrão 

escolhido para a inauguração do pré

dio que serviu, durante décadas, de 

delegacia fiscal. Essa pesquisa do tom 

original foi realiza

da através de 

prospecção de 

amostras com lei- 

tura ótica por 

computador. No 

entorno, a pedra portuguesa integra 

o edifício restaurado à sua Praça da 

Alfândega.
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a Associação dos 

Amigos fora m 

reestruturados no subsolo. Há ainda 

um espaço destinado a um restauran

te com ligação direta para a praça.
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comissões para 
percorrer o Estado, 
recolhendo dinheiro 
para o seu 
funcionamento. O 
Instituto foi 
incorporado à UFRGS 
em 1962, quase 20 
anos depois da 
inauguração de sua 
sede atual, na Senhor 
dos Passos, um projeto 
de Fernando Corona, 
construído sob a 
gestão do pianista e 
advogado Tasso 
Corrêa. No projeto 
original, o MARGS, 
fundado por outro 
professor do Instituto,

conceitos percorrem o 
cotidiano da 
instituição, desde o 
estudo sistemático do 
nu, as polêmicas do 
abstrato e figurativo 
presentes nos salões, 
até a supressão do 
nome Escola de Belas 
Artes. Libindo Ferrás, 
Oscar Boeira e Francis 
Pelichek foram os 
primeiros professores. 
Nos anos 30, o corpo 
docente recebeu o 
reforço da João 
Fahrion, Castaneda e 
Lutzenberger,
Fernando Corona, 
Ângelo Guido, este 

último um exímio 
paisagista e crítico 
influente. As 
primeiras mulheres 
a lecionar na escola 
de artes foram Alice 
Soares e Cristina 
Balbão. Reflexo das 
tendências em 
voga, o final dos 
anos 60 assinala 
gerações docentes 
e discentes abertas 
às estéticas 
abstratas e pop. A 
exposição 
comemorativa dos 
90 anos do 

Instituto de Artes pode 
ser vista até o dia 21 
de junho na Sala Ado 
Malagoli e Pedro 
Weingartner.

o
nos do 

Instituto 

de Artes

(D
cnO Instituto de Artes da 

UFRGS comemora 90 
anos de atividades 
exibindo na Sala Ado 
Malagoli e Pedro 
Weingartner do 
MARGS parte do 
acervo da Pinacoteca 
Barão de Santo 
Ângelo. Os curadores 
José Augusto Avancini 
e Maria Amélia 
Bulhões apresentam a 
coleção através de dois 
recortes, obras dos 
artistas premiados nos 
salões que a escola 
promoveu entre os 
anos 30 e70, entre eles 
Xico Stockinger, 
Pasquetti e Ianelli, e 
trabalhos assinados 
por professores como 
Fernando Corona, 
Ângelo Guido, Alice 
Soares, João Fahrion, 
Benito Castaneda, 
Francis Pelichek, entre 
outros. As duas 
mostras refletem o 
perfil do sistema de 
artes na região, sua 
história e tradições, 
além de documentar o 
quanto o Instituto de 
Artes influiu no

ru
Pi Castelo Normanno - Morano Calabro - Italia e 0 Laçador- 

Porto Alegre - Brasil. Foto de Renato Pagliaro.
imaginário visual das 
gerações de artistas 
que passaram pelos 
seus cursos.
A história do Instituto 
começa em 1908 
através da iniciativa de 
um grupo eclético 
interessado

O O fotógrafo italiano Renato Pagliaro passa 
temporadas no Brasil há 12 anos, flagrando ce
nas cotidianas, tipos urbanos e a cor tropical exu
berante para o olhar europeu. Renato nasceu e 
mora em Morano Calabro, a cidade-irmã de Por
to Alegre, um pequeno paese da Itália meridio
nal, com pouco mais de cinco mil habitantes. Os 
registros visuais produzidos por Pagliaro, nesse 
intercâmbio entre o Brasil e a Itália, resultaram 
em duas exposições que podem ser vistas nas 
Salas Negras do MARGS de 28 de maio a 7 de 
junho.
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Uem

viabilizar 
uma escola 
de arte no 
sul do país.

Uma das mostras chama-se Azul Brasil e 
reúne imagens cotidianas de Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, Cachoeira, Fortaleza, Salvador e Iguaçu. 
A diversidade urbana do conjunto é envolta, se
gundo o fotógrafo, pela mesma cor azul, típica 
do céu brasileiro. No outro conjunto, Renato 
Pagliaro selecionou imagens de Morano Calabro. 
Nesse painel, destaca-se a série Porto Alegre es
pelho de Morano, em que o artista produz analo
gias visuais entre as cidades, descobrin‘do seme
lhanças e contrastes, desde os tipos físicos até as 
produções culturais. Numa das fotos, ele contras
ta as duas entradas da cidade, espécies de ícones 
que identificam o local, o Castello Normanno em 
Morano e O laçador de Porto Alegre. Durante o 
processo de imigração italiana, Porto Alegre re
cebeu uma colônia expressiva de moranenses, 
uma história que está registrada num álbum com 
textos e fotos, que será lançado na abertura da 
mostra, dia 28, às 19h30min, com uma palestra 
no auditório do museu.
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governador 
Carlos 
Barbosa, o 
médico, 
crítico de 
música e 
de pintura,
Olinto de 
Oliveira, o 
maestro e 
compositor 
Araújo Viana e o pintor 
Libindo Ferrás foram 
pioneiros na 
manutenção da 
sociedade particular. O 
grupo organizou

O
o

Luiz Maristany Trias - Vendedores de laranja, s. d., 
90 x 120 cm (detalhe).

Ado Malagoli, deveria 
ocupar um espaço no 
local.
O desenvolvimento 
das técnicas, da 
visualidade e seus

0 acervo revisitado
A partir da reabertura do prédio, o acervo do 

MARGS pode ser conhecido ou revisto através de 
exposições de longa duração no espaço privilegia
do das Pinacotecas. As obras do museu só cedem o 
local no caso de grandes mostras. A seleção em car
taz, “Do acadêmico ao contemporâneo”, possibilita 
um percurso histórico pelas artes visuais, acompa
nhando desde experiências pictóricas do final do 
século passado até concepções artísticas mais recen
tes. O visitante encontrará a Dama de Branco do 
pré-modernista Arthur Timótheo da Costa, uma das 
obras preferidas do público, O vestido verde de João 
Fahrion, A mãe morta de Lasar Segall, Colonas de 
Di Cavalcanti, O menino do papagaio de Portinari, além de telas de Bernardelli, 
Guignard, Weingártner, Gotuzzo, Iberê Camargo, Maria Tomaselli, Britto Velho, Karin 
Lambrecht, entre outros.

O museu possui em torno de 2.200 peças de artis
tas nacionais e estrangeiros. A coleção é um docu
mento expressivo da trajetória artística do Rio Gran
de do Sul e, segundo a apresentação do crítico José 
Luiz do Amaral, possibilita um aprendizado visual 
das artes brasileiras desde o final do século XIX até 
o final do XX.
No segundo andar, na Galeria I, estão obras em 
papel de artistas fundamentais no panorama nacio
nal e internacional. Entre eles, europeus como 
Renoir, Pissarro, Jean François Millet, a 
expressionista alemã Kathe Kolwitz, cujas obras fo
ram doadas ao acervo por João Fahrion, os brasilei

ros Lívio Abramo, Marcelo Grassmann, Glênio Bianchetti e Danúbio Gonçalves, no
mes decisivos na história da gravura brasileira. Na mesma sala, também encontram- 
se Ana Alegria, Fuhro, Samico, Mário Rohnelt, Wladimirsky, entre outros.

Leopoldo Gotuzzo - Almofada amarela, óleo sobre tela, 1923 Foto Circe Saldanha

Em abril, o Margs participou da divulgação do manifesto nacional de solidariedade ao artista Nelson Leirner. Durante o 16° Salão 
Nacional de Artes Plásticas da Funarte, ocorrido no Museu deArte Moderna do Rio de Janeiro em fevereiro, uma obra do artista foi 
apreendida pela Ia Vara de Infância e da Juventude do Estado sob a alegação de desrespeito aos “valores éticos e sociais da pessoa 
e da família”. O trabalho fazia parte da coletiva paralela “Vista assim do alto mais parece um céu no chão” do curador Agnaldo 
Farias. Segundo o texto explicativo da Funarte, nos 36 quadros com postais de Annes Geddes, Leirner grafitou barbas e, em alguns 
casos, órgãos genitais, sobre imagens de bebês fotografados. Tais intervenções foram consideradas uma infração ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente que proíbe fotografar ou publicar cenas de sexo explícito, envolvendo a criança e o adolescente. 
Artistas, museus e a Funarte, que realizou no mês passado o seminário “Liberdade de expressão e censura” para abordar a ocorrên
cia, entendem que qualquer obra de arte permite várias interpretações, distinguindo-se da mera pornografia, portadora de um 
sentido unívoco e explícito. O manifesto destaca a importância da trajetória de Nelson Leirner no cenário brasileiro, lembrando 
que nenhum museu do país deixaria de expor sua obra alegando pornografia.
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