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HISTÓRICO DO MUSEU DE ARTE

A Divisão de Cultura da Secretaria da Educação e Cultura do Estado foi criada pela 
2.345 de 29 de janeiro de 1954. Através de sua Diretoria de Artes foi prevista a criação deLei n»

um Museu de Arte no Estado, como organismo necessário á preservação e divulgação do nosso patri
mônio artístico e cultural.

O êxito desta iniciativa se deve á receptividade do governador lido Meneghetti e sua 
compreensão das necessidades culturais do Estado. A realização deste empreendimento coube ao 
Secretário da Educação e Cultura, Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha e seu sucessor, Dr. Ariosto 
Jaeger. Era então Diretor da Divisão de Cultura o Prof. Ênio de Freitas e Castro e. Diretor da Di
retoria de Artes o Prof. Ado Malagoli, designado desde o início para organizar e dirigir o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul.

Em 1955 foi realizada a primeira mostra promovida pelo MARGS, tendo como local a 
Casa das Molduras. Intitulada " Exposição de Arte Brasileira Contemporânea”, a mostra englobava 
33 pintores de várias tendências e, propiciava o contato do público com as atividades artísticas desen
volvidas em outros centros do País.

Dois anos mais tarde, em 1957, foi oficialmente aberta a sala de exposições preparada 
por Malagoli no "foyer" do Teatro São Pedro, local designado para sede provisória da instituição. 
Tratando-se de um museu rio-grandense, esta inauguração foi marcada com a apresentação retrospec
tiva de Pedro Weinggrtner, considerado um dos mais autênticos artistas do Rio Grande do Sul.

EDITORIAL

Vista da sala de exposições do Teatro São Pedro, onde funcionou 
durante 16 anos o Museu de Arte do Rio Grandedo Sul.

"Confrontação de metamorfoses" no dizer de Andre Malraux, o Museu deve 
ser cada vez mais aberto à Comunidade que o criou e a todas as manifestações culturais 
contemporâneas, centro dinâmico e irradiador, ele necessita comunicar-se e documentar, 
por isso este Boletim.

0 Governo do Estado procura assim criar mais um foro que possibilite nosso 
desenvolvimento, entendido esse como processo global de crescimento do homem. 
Com o apoio do Secretário Airton Vargas, da Educação e Cultura e do Dr. Joaquim Paulo 
Amorin, Diretor do Departamento de Assuntos Culturais, o MARGS inicia, com este 
número a publicação de 3 edições a cada ano.

Este primeiro exemplar não é característico pois tenta suprir a inexistência de 
dados sobre a vida do Museu.

Documento escrito, será a fonte histórica de nosso plasticismo e de nossos artis- 
Nascendo exatamente num momento de grande criatividade e inúmeras tendências 

até mesmo contraditórias, esperamos que se torne um ponto de encontro e referência, 
sem pretensão, da arte gaúcha.

tas.

A DIREÇÃO
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Gilberto Moras Marques — Arquiteto. Foi diretor do MARGS de 1968 até janeiro de 1972.A atual sede provisória do Museu de Arte, na Av. Sen. Salgado Filho, 235 - 1? e 2°- 
andar, possui melhores instalações, o que possibilita a execução mais ampla de seu programa de 
atividades. Antonio Hohlfeldt — Jornalista e professor. Dirigiu o MARGS de 21 de fevereiro de I972 até 30 de 

junho do mesmo ano.
As perspectivas futuras do MARGS são ainda mais promissoras. Pelo Decreto Federal 

nt 73.789 de 11 de março de I974 foi autorizada a utilização pela SEC do prédio da Delegacia Estadu
al do Ministério da Fazenda para a instalação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Armando Almeida - Pintor, desenhista, gravador e professor. Dirigiu o Museu de Arte de julho de 
I972 até fevereiro de I973.

Com sede própria, o MARGS poderá vir a desempenhar com profundidade sua função 
de Instituição Educacional Científica e Cultural indispensável ao mundo moderno.

Flávio Rocha - Pintor. Dirigiu o MARGS de março de I973 até dezembro do mesmo ano.

Kurt G. Schmeling — Arquiteto e professor. Foi diretor do Museu de Arte de dezembro de I973 a- 
té abril de I974.

Plinio César Bernhardt — Pintor, desenhista, gravador e professor. Dirigiu o MARGS de abril de I974
até maio de I975.

FUTURA SEDE DO MARGS
Luiz Inácio Franco de Medeiros - Advogado e colecionador de arte, atual diretor do MARGS. Iniciou 
suas atividades em maio de I975. Sua meta prioritária é a transferência do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul para a Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda. Neste local, realizou a exposição 
"Os Pintores Franceses da Luz", em colaboração com a Aliança Francesa e que marcou simbolica
mente a entrada do Museu de Arte naquele prédio.

O edifício da antiga Delegacia Fiscal, situado na Praça Visconde de Rio Branco, foi man
dado construir pelo Ministro da Fazenda Rivadávia da Cunha Corrêa, em I9I3.

O prédio pertence ao período do engenheiro Rodolfo Ahrons, homem de cultura e 
sensibilidade estética, cuja firma construtora projetou e construiu os mais característicos edifícios de 
Porto Alegre.
de nossa cidade entre I900 e I920.

O atual Diretor reorganizou o MARGS criando a Unidade de Apoio Administrativo, 
Unidade de Acervo, Unidade Técnica e a Unidade de Assessoramento Especial. Graças ao apoio do 
Departamento de Assuntos Culturais da SEC iniciou a restauração das obras do acervo.

Ahrons e sua equipe contribuiram sobremaneira para a mudança fisionômica e urbana

O projeto do prédio da Delegacia Fiscal visava harmonizá-lo com o dos Correios e Telé
grafos, situado naquela área. Seu autor foi o arquiteto Adolfo Gundlach que contou com a colabora
ção do escultor Alfred Adloff.

O ACERVO DO MARGS

DIRETORES DO MUSEU DE ARTE O acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul fotuniciado por Ado Malagoli, que reu
niu as primeiras peças. Obras encontradas em precário estado de conservação foram removidas de ou
tras repartições públicas estaduais e, posteriormente limpas ou restauradas. Obras valiosas foram adqui
ridas ao longo dos anos.Desde o início de suas atividades o MARGS contou com o trabalho e a dedicação de 

nomes ilustres que contribuiram sobremaneira para o desenvolvimento das artes plásticas e da cultura 
no Rio Grande do Sul.

*Ado Malagoli. organizador e primeiro Diretor, escolheu a primeira sede do Museu e preparou uma sa
la de exposições adequada. Iniciou o acervo, convidou artistas de renome nacional e internacional para 
exporem suas obras na capital gaúcha e programou inúmeras outras atividades culturais. Conserva
dor, pintor e restaurador, Malagoli contou com a colaboração das professoras Al ice Soares e Christina 
Balbão como assistentes técnicas.

As obras transferidas para o 
MARGS são "Cristo Morto" de Di Cavalcanti, 
"Paineira", de Ângelo Guido, "Riacho" de Li- 
bindo Ferraz, "Pobre Menino" de Rossi Ozir e, 
"Paisagem" de Oscar Boeira.

Ado Malagoli permaneceu á testa do Museu de Arte de I954 até I959.
As primeiras obras adquiridas pelo 

Museu foram as pinturas de Pedro Weingartner, 
compradas em 1954 e expostas em 57, na primei
ra exposição realizada no Teatro São Pedro.

A relação dos nomes que sucederam Malagoli na direção do MARGS é a seguinte:

Glénio Bianchetti — Pintor, desenhista, gravador e professor. Um dos fundadores do Clube de Gravura 
de Porto Alegre e de Bagé. Foi diretor do Museu de Arte a partir de I960.

Entre as obras de artistas internacio
nais, o MARGS conta com nomes ilustres, desta
cando-se JOSEPH BAIL, ROSA BONHEUR, 
BERNARD BOUTS, JUAN JULIO ENRIQUE 
GEOFFROY, JEAN PAUL LAURENS, FRANZ 
VON LEMBACH e HENRY MARTIN.

Francisco Stockinger — Pintor, gravador e escultor. Um dos fundadores do Atelier Livre da Prefeitura 
Municipal. Dirigiu o Museu de Arte de I963 a I964, retornando à direção em março do ano de I967. "Dr. Fausto", de Jean Paul Laurens, artista fran

cês que integra a representação estrangeira do 
acervo do MARGS. A peça foi restaurada em 
outubro de 1975.

Carlos Scarinci - Professor de filosofia e crítico de arte. Dirigiu o MARGS em novembro de I964 con
tinuando na direção em I965, 66 até I967.
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Entre os artistas nacionais, o acervo possue obras importantes como "Menino do Papa
gaio" de Cândido Portinari, "Frevo" de Heitor dos Prazeres, "Natureza Morta" de Aldo Bonadei, "A 
Dama de Branco" de Artur da Costa Timóteo e "Dorso de Mulher" de Eliseu Visconti, entre outras. 
Vale mencionar também a escultura "Cristo Crucificado" de Mário Cravo Junior, "Tapeçaria" de Ge- 
naro de Carvalho e, as gravuras de Osvaldo Goeldi, Hansen Bahia e Marcelo Grassmann.

Setor dé Pintura Setor de Escultura

Gomercindo Pacheco (Guma)Alice Brueggemann 
Arlindo Castellani De Carli 
Enio C.S. Lippmann 
Israel Szajnbrun 
João Altair de Barros 
João Fahrion 
José Lutzenberger 
José Luiz Visconti 
Liana D' Ávila Brandão 
Luiz Carlos Weber 
Luchi Szerman 
Nestor Marques Rodrigues 
Stina Brigida Beckmann 
Vanius Olegário Machado

Setor de Cerâmica
Destaque especial merecem as históricas peças de escultura em madeira "Saõ Francisco 

Xavier", "Senhor dos Passos" e, "Anjo", que representam a arte Missioneira no Rio Grande do Sul. Vilma Villaverde 
Maria Anita Linck 
Aglaé Machado de Oliveira 
Aríete Sauer 
Armindo Libardi 
Ingeborg Friedrich 
José Carlos Martins 
Liliana Moeller 
Leda Marino Flores 
Walmir Crusius de Souza 
Nélide Bertoluci 
Wilbur Olmedo 
Astrid Hermann

Setor de Gravura

Armando Almeida 
Circe Saldanha Pilla 
Danúbio Gonçalves 
Helena Maya D' Ávila 
Ingrid Hagen Wegner 
Jair da Silva Dias 
Joel Amaral 
Lyria Palombirii 
Maria Helena Silveiro 
Plínio César Bernhardt 
Trindade Leal 
Vasco Prado

Setor de Objeto

Avatar Moraes

Setor de Tapeçaria

Carla Obino

Destaque especial merecem as obras 
"Paisagem" de Ângelo Guido, "Colonas" de Emi- 
liano Di Cavalcanti e, "Pintura" de Ibere' Camar
go, transferidas da ala residencial do Palácio Pira- 
tini para o MARGS, numa concessão especial do 
Governador do Estado Dr. Sinval Guazzelli.

Setor de Desenho
"O Menino do Papagaio", de Cândido Portinari, uma das mais importan
tes obras nacionais adquiridas pelo MARGS.

Clébio Sória 
Leopoldo Gqtuzzo 
Vitor Gerhard 
Wagner Rodolfo Dotto

A representação de artistas gaúchos é a mais expressiva, contando com pinturas, escultu
ras, desenhos, gravuras, tapeçarias, cerâmica e objetos. A aquisição para o acervo de obras importantes 
de artistas de nosso Estado bem como a exposição e divulgação destes nomes tem sido uma das preocu
pações da atual direção do MARGS.

Até a publicação do primeiro catálogo geral das obras de seu acervo, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul contava com um total de 238 obras distribuídas nas seguintes seções:.

Cerâmica . . . .

Objeto.............

Tapeçaria . . .

Pintura................
Esculturas . . . . 
Desenhos . . . . 
Gravuras.............

17108
20 2
23

365

"Paisagem", de Ângelo 
Guido, uma das obras 
transferidas da ala resi
dencial do Palácio Piratin/ 
para o MARGS, em outu
bro de 1975.

Atualmente este número está bastante aumentado graças a um bom número de aqui
sições e doações do ano de 1975 e início de 76.

E a seguinte a relação dos artistas que tiveram suas obras incorporadas ao acervo do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul.
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Exposição de Arte Conteporânea", realizada na Casa das Molduras em 1955 e também pinturas e gra
vuras de Pedro Weingartner, relembrando a retrospectiva organizada por Malagoli em 1957, no "foyer" 
do Teatro São Pedro.

RESTAURAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DE ARTE

Continuando a sua programação anual de 1975, o Museu de Arte promoveu as seguintesEm setembro de 1975, ano em que o MARGS comemorou seus vinte anos de atividade 
artística no Estado, foi encaminhado e aprovado pelo DAC/SEC, um projeto de restauração de obras 
do acervo do Museu de Arte.

exposições:

COLETIVA DE INGÊNUOS E PRIMITIVOS

Compuseram a exposição trabalhos do escultor Gomercindo Pacheco (Guma) dos grava
dores Anestor Tavares e Maria di Gesu e dos pintores João Altair de Barros e Vanius Olegário Macha-

A tarefa, extremamente difícil, foi confiada ao prof. Ado Malagoli, reconhecida autorida
de em conservação e restauração de obras de arte..

do.
No encerramento da mostra cada um dos artistas expositores doou ao Museu de ArteDurante estes vinte anos de atividade, o MARGS reuniu um acervo apreciável de obras de 

artistas nacionais e internacionais e a conservação destas valiosas obras se fazia necessária, sob pena de 
danos irreparáveis ao patrimônio artístico-cultural do Estado.

uma de suas obras.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 01 de abril a 04 de maio de 1975 
Número de obras expostas: 58 
Número de visitantes: 805

;l
Das peças que estavam a necessitar cuidados técnicos mais urgentes foram até agora res

tauradas as seguintes:

— "Cabeça de Velha” de José Júlio de Souza Pinto
— "Dr. Fausto" de Jean Paul Laurens
— "Perfil" de Henrique Bernardelli
— "Pequeno Lago na Planície" de Rosa Bonheur

PINTURAS DE ALICE BRUEGGEMANN

Alice Brueggemann, artista bastante conhecida em nosso meio, com 53 exposições entre 
coletivas e induviduais e com diversas premiações.

A pintora doou ao MARGS uma das obras que apresentou nesta exposição.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 08 de maio a 01 de junho de 1975 
Número de obras expostas: 47 
Número de visitantes: 1010

COLETIVA DE CERÂMICA ARTfSTICA

Participaram desta mostra 16 ceramistas a seguir relacionados:
Astrid Hermann, Aglaé Machado de Oliveira, Aríete Sauer, Armindo Libardi, Claudia Missiággia, Elisa- 
bete Gottschall, Eduardo Cruz, Ingeborg Friedrich, Ignez Fonseca, Jader de Siqueira, José Carlos Mar
tins, Liliana Moeller, Leda Flores, Maria Anita Linck, Walmyr Crusius de Souza e Wilbur Olmedo. Co
mo convidados especiais, os escultores Francisco Stockinger e Vasco Prado prestigiaram esta mostra.

É a seguinte a relação dos ceramistas que doaram na oportunidade, uma de suas peças ao
acervo do Museu:
Astrid Hermann, Aglaé Machado de Oliveira, Arlette Sauer, Armindo Libardi, Ingeborg Friedrich, Ma
ria Anita Linck, José Carlos Martins, Liliana.Moeller, Leda Marino Flores e Walmyr Crusius de Souza. 
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 03 a 22 de junho de 1975 
Número de obras expostas: 88 
Número de visitantes: 2015

"Cabeça de Velha", do pintor português José Julio 
de Souza Pinto, obra restaurada em setembro de 1975.

MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
REALIZAÇÕES DO MUSEU DE ARTE EM 1975

Exposição itinerante com obras do acervo do Museu de Arte, durante as comemorações
Em 1975, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul comemorou seus 20 anos de atividades. 

Estas duas décadas do MARGS, 1955-1975, foram assinaladas inicialmente com uma exposição Histó- 
rico-Comemorativa e o lançamento do Primeiro Catálogo Geral das obras do acervo do Museu.

da Semana de Canoas.
Promoção: DAC-MARGS - Prefeitura de Canoas
Local: Biblioteca Pública de Canoas
Período de Permanência: 23 a 30 de junho de 1975
Número de obras expostas: 23
Número de visitantes: 1209

Esta primeira mostra do ano foi apresentada em duas salas do Museu, no período de 10 
de março a 5 de abril. Foram na oportunidade mostradas algumas obras que participaram da "Primeira
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PINTURA DE PAULO PORCELLAPINTURAS E DESENHOS DE CLÉBIO SÓRIA

Desenhista, gravador e pintor, Paulo Porcella tem exposto individualmente comClébio Sória com 25 exposições coletivas e 9 individuais obteve premiações de importân
cia no cenário artístico gaúcho. Dedicado à pintura mural, Sória leciona atualmente no Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre e no Curso de Arquitetura da Unisinos. Na exposição que realizou no 
MARGS, o artista doou ao acervo da instituição um óleo sobre tela de sua série intitulada "O Circo". 
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 25 de junho a 13 de julho 
Número de obras expostas: 32 
Número de visitantes: 1160

sucesso.
Ja participou de várias coletivas e de onze salões oficiais no País. Leciona Pintura no Atelier Livre da 
Prefeitura.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 18 de setembro a 10 de outubro 
Número de obras expostas: 17 
Número de visitantes: 830

EXPOSIÇÃO "A ARTISTA GAÚCHA NO ANO INTERNACIONAL DA MULHER"

Esta exposição fez parte da programação do encontro "A Gaúcha no Ano Internacional 
da Mulher , organizado pelo Conselho Estadual de Entidades Femininas, presidida pela primeira Dama 
do Estado.
Promoção: DAC-MARGS

Conselho Estadual de Entidades Femininas 
Local: Assembléia Legislativa do Estado 
Período de Permanência: 26 a 29 de setembro de 1975 
Número de obras expostas: 42 
Número de visitantes: 188

GRAVURAS ALEMÃS "FANTASIA E REALIDADE"

rEsta mostra de Arte Contemporânea da República Federal da Alemanha reuniu obras de 
10 gravadores alemães, obedecendo a temas reais e surreais.
Promoção: DAC-MARGS

Instituto Cultural Brasileiro Alemão 
Instituto de Artes da UFRGS

Local: Galeria de Exposições do Instituto de Artes da UFRGS 
Período de Permanência: 30 de julho a 11 de agosto 
Número de obras expostas: 30 
Número de visitantes: 403

#

EXPOSIÇÃO DO ACERVO "A PINTURA DE ONTEM"

Esta exposição, composta exclusivamente de obras do acervo do Museu de Arte foi dedi
cada especialmente a estudantes e professores de educação artística.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 14 de outubro a 9 de novembro 
Número de obras expostas: 18 
Número de visitantes: 1395

ESCULTURAS DE LUIZ GONZAGA

Com algumas mostras coletivas e participações em salões do Estado, Luiz Gonzaga de 
Mello Gomes já obteve premiações de destaque entre elas o "Primeiro Prêmio" em escultura no III 
Salão Cidade de Porto Alegre, em 1968. O artista leciona atualmente na Universidade Federal de Santa 
Maria.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 06 a 24 de agosto de 1975 
Número de obras expostas: 12 
Número de visitantes: 1056

PINTURAS DE PAUL DUFF

Paul Duff, pintor canadense participou ativamente da vida artística de seu país. Vindo ao 
Brasil, entusiasmou-se pela exuberância da vegetação tropical, tomando-a como tema para seus qua
dros, num estilo detalhista, muito próximo do realismo mágico que floresce no Canadá.
Promoção: DAC-MARGS

Embaixada do Canadá.

CINCO DESENHISTAS GAÚCHOS

A mostra reuniu os nomes de Alice Soares, Leda Flores, Paulo Peres, Plínio Bernhardt e 
Dorotéia Pinto da Silva, todos eles nomes bastante expressivos das artes plásticas do nosso Estado. 
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 26 de agosto a 14 de setembro 
Número de obras expostas: 19 
Número de visitantes: 863

Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 11 a 30 de novembro 
Número de obras expostas: 38 
Número de visitantes: 1082

DESENHOS DE NELSON WIEGERT

EXPOSIÇÃO "OS PINTORES DA LUZ" Nelson Wiegert, artista gaúcho, atualmente desenvolve suas atividades em Munique, Ale
manha. Nesta exposição, apresentou uma série de desenhos a bico de pena, resultado de uma pesquisa 
fotográfica inspirada em detalhes, formas e tessituras de pedras e rochas.
Promoção: DAC-MARGS 
Local: Museu de Arte
Período de Permanência: 4 a 30 de dezembro de 1975 
Número de obras expostas: 17 
Número de visitantes: 265

r

Esta mostra constou de reproduções dos mais importantes pintores franceses do Impres- 
sionismo e marcou simbolicamente a entrada do Museu de Arte no Prédio da Delegacia Estadual do 
Ministério da Fazenda.
Promoção: DAC-MARGS

Aliança Francesa
Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda 

Local: Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda 
Período de Permanência: 16 de setembro a 10 de outubro 
Número de obras expostas: 49 
Número de visitantes: 1091

Além da programação de exposições, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul desenvolveu 
seu programa de atividades, ampliando seu acervo, realizando cursos e palestras e, integrando outras 
atividades artísticas.
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Durante a exposição do acervo denominada "A Pintura de Ontem”, o Museu promoveu
e um con-Em julho de 1975 promoveu um curso intensivo de História da Arte Moderna, a cargo do 

professor e crítico de arte Carlos Scarinci. O Curso foi realizado no Instituto de Artes da Universidade 
Federal e contou com mais de 200 participantes.

a apresentação de um número de balé, porThais Helena Perazzolo, da escola de llse Simon, 
junto de flauta doce por alunos da profa. Isolde Franck do Instituto de Artes da UFRGS.

"História da Arte Moderna de 1880 aos nossos dias" — Curso 
ministrado por Carlos Scarinci, em julho de 1975.

Esta foi uma promoção conjunta do DAC-SEC-MARGS — Aliança Francesa e Instituto 
de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

"Integração cultural" — Balé por Thais Helena Perazzolo, coreo
grafia de llse Simon - música - Karlheinz Stockausen — flauta 
doce por um grupo de alunos da profa. Isolde Franck do Institu
to de Artes da UFRGS — repertório — músicas barrocas e da 
renascença.

No mês de outubro e novembro de 75, foram realizadas palestras de artistas plásticos 
que falaram sobre sua experiência e sua obra. As palestras foram intituladas "O Artista por ele mes
mo", com a participação de Alice Brueggemann, Astrid Hermann, Danúbio Gonçalves, Paulo Porcella 
e Jader de Siqueira.

i "O artista por ele mesmo” — O pintor e ceramista Jader de 
Siqueira dialogando com estudantes sobre sua obra.
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No fim do mês de maio e início de junho, o MARGS apresentou a exposição de xilogra
vuras de Anico Herskovits e a seguir vai mostrar as pinturas de Charles Mayer, professor da Uni
versidade Federal de Brasília. Para agosto está prevista a exposição de Arthur Luiz Piza, artista brasilei
ro atualmente radicado em Paris e que tem recebido importantes premiações como o prêmio de melhor 
gravador nacional na Bienal de São Paulo de 1959.

PROGRAMAÇÃO DO MUSEU DE ARTE EM 1976

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul iniciou suas atividades de 1976 com uma exposi
ção didática de artistas gaúchos. Nesta mostra, constituída por obras pertencentes ao acervo, figuraram 
nomes de artistas fundadores do Clube de Gravura de Bagé e do Clube de Gravura de Porto Alegre. Du
rante o período da exposição foi lançado o livro "Pronaus", do crítico e jornalista Clovis Asumpção. O 
livro reúne críticas sobre alguns artistas plásticos gaúchos, cujas obras foram também mostradas na 
oportunidade.

No mês de setembro, o MARGS vai promover a exposição de desenhos de Ana Luiza 
Alegria e em data ainda a ser fixada a mostra de desenhos e fotografias de Carlos Pasqueti.

Também no segundo semestre a agenda do MARGS inclui um Salão de Cerâmica, reunin
do os ceramistas do Estado e, uma Exposição Coletiva de Escultura Gaúcha, a ser realizada ao ar livre e 
com enquete junto ao público.

Em promoção fora de sua sede, o MARGS fez realizar, no mês de fevereiro, uma exposi
ção dos artistas George Baldessin e Imants Tillers, que integraram a representação Australiana na últi
ma Bienal Internacional de São Paulo.

Fora de sua sede, o Museu de Afte vai promover a mostra de desenhos e montagens de 
Flávio Pons, na Assembléia Legislativa e, a importante mostra da obra de Alfred» Volpi, numa promo
ção conjunta com a Galeria do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

»
No início do ano, o MARGS colaborou para realização do I Saião de Arte do Magistério, 

uma promoção do Centro de Professores e do DAC-SEC, tendo como local a Assembléia Legislativa.

Na Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda, futura sede do MARGS, será realizada 
a retrospectiva da obra de Danúbio Gonçalves, artista já consagrado em nosso meio e com premiações 
de destaque no cenário nacional.

Em abril, o Museu promoveu conjuntamente com a APLUB ea Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, a exposição de serigrafias de Rose Lutzenberger. Nesta oportunidade a artista lan
çou o álbum “Cenas Gaúchas", composto de desenhos originais de seu pai, José Lutzenberger, que fo
ram interpretados a cores, graficados e ampliados por ela, com o objetivo de divulgar a obra deste 
mestre teuto-brasileiro.

I

Em sua sede da Salgado Filho, o MARGS promoveu também no mês de abril, a exposição 
de óleos e desenhos de João Fahrion, artista gaúcho já falecido, que ocupou cátedra no então Instituto 
de Belas Artes do RGS. A mostra constou de obras cedidas por colecionadores particulares, família do 
artista e Instituto de Artes. EXPOSIÇÃO DO ACERVO

Paralelamente às exposições temporárias, o acervo do MARGS vem sendo
mostrado ao público, com o objetivo de valorizar a coleção e mostrar didaticamente aspectos 
importantes de cada seção.

Em maio, o acervo apresentou a “Paisagem na Pintura”, focalizando a evolução deste te
ma desde o naturalismo até a fase atual. Fm junho, vai destacar obras tridimencionais, estabelecendo 
um confronto entre esculturas e objetos, em agosto vai apresentar sua coleção de tapetes e, em setem
bro um conjunto de pinturas tendo como tema a "Natureza Morta".

Em datas ainda a serem fixadas, o acervo vai realizar uma mostra de desenhos e uma ex
posição de xilogravuras, dando ênfase aos materiais empregados nesta técnica.

Nos meses de julho e dezembro, o MARGS vai apresentar somente o acervo. “Arte Gaú
cha do acervo do MARGS", a exposição de julho, será complementada com o lançamento de um catá
logo especial e várias atividades culturais. Em dezembro, será destacada a obra de Pedro Weingartner, 
complementada com um audiovisual sobre o artista.

' Publicação do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - DAC - SEC

Diretor do MARGS Luiz Inácio Medeiros. Coordenação - Magdalena Lutzenberger. Re
dação - Temza de Freitas Spinelli. Fotografia - Mabel Leal Vieira. Tiragem: 3.000 exemplares - Circula
ção dirigida - Distribuição gratuita. Composto e impresso na CORAG - Companhia Rio-grandense de 
Artes Gráficas."João Fahrion Revisitado" - Aspecto 

parcial da inauguração.
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