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Anete Abarno, Blanca Brittes, Britto Velho, Carlos Tenius, José 
Luiz do Amaral, Mário Rõhnelt e Nilza Haertel. De 14.10 a 
28.11.
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Arte Sul 93 - Elementos para um possível 

debate: como organizar uma
exposição coletiva de arte? *■
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Começo por um trechinho chato co- quase sobrenatural, entáo, se tudo isso 
mo um quebra-cabeça. Aguente, pois ler nos une, como é que uma exposição vai 
náo é mais chato do que viver e aturar nos desunir? Sim, desunir, porque difi- 
tudo isso que aconteceu de fato: entra, cilmente os critérios da escolha sáo ade- 
náo entra, passa, corta, vai, náo-vai, quados, o corpo dos jurados, ou curado- 
aceita, nâo aceita, dá, náo dá... res, nem sempre conhece todos os artis-

C escolhe A fe B. A e B vâo para tas, se eles são artistas, pertencem, por''
Parts. AJgum tempo depois: A náo esco- sua vez, a agrupamentos, se sáo teóricos 
lhe B. A vai para a Arte Sul 93, B fica .nâo circulam muito, raras vezes estão a 
em casa. Porque? D deixa passar E que par do que se passa nos ateliers. É com- 
trabalha há décadas junto com F que, piicado fazer uma escolha justai Várias 
náo entra. E e F Continuam trabalhando modalidades já foram tentadas com o 
no mesmo atelier. Pô! G corta H, 1, J; resultado de sempre: “o grande corte”.

1 K, L, M, N, Õ, P- Só aceita Q e R/ l Sempre vai acontecer uma mutilação da

n?cfn^>s projetos. Que bonita convivêh- do sobre este assunto. Por isso quero 
. cia. B, E, Q, R, escolhidos, fazem o destacar alguns pontos. Já que á arte 

quê neste casq? Consolam os >» -**» uc utmm,uu,ia c sim
|b vão heia a^Srq^exâ^Í^K^S^^i  ̂

d mesmo»), mas já nâo foram em outra, sileira escolhida por votaçáo ou sorteio),
E agora, José, onde fica a arte? ® nunca uma seleto de artistas vai con-
C0t^^^m93bto'esetaU^ementé ^ a *^os« “ P^nde abranger Mtó.Tomuelli -o Corte. Eacultcrxem bronze, fem» M993
completamente SStfS&SM  ̂~ “ ** **> « * f^er seu valioso
49, ou 100, expoditores. De qualquer Entáo porque náo deixar dé preten- MresemLias Isto é^tie^nte íSd* tempo? É i?suficKnfc também pagá-lo
jeito é um námero táo grande que al- der esta amplitude e proceder da Seguiu- cTfSím™-n* . .,msügante> P°lênu- P™ ““ esforço, oferecendo uma sala
guém já o classificou de ”suruba".Exis- te maneira? Estudar correntes estéS, “iSToif m esüTZ”1^ Mpe?al no evento do qual é jurado ou 
íf£'J^*nte“arfetaSeXOelentesno leV8nt8r critérios, fazer comparações, clips parece rne o úrim curador, prática aliás condenada pela
Rs? “ dúzia7 N5° P°*riam inserir a argumentação na história da ar- o P de? “o-qtó-se faz de hom^Ia rí maion?da51nstít<,iS«esnacionaisein- 
ser67? E nesse caso, como injusüçar o te universal e na história de seu desdo- dade-está-na-e\poskâro ternaconais.

bramento local e demonstrar a tese com tá-não-está Doratie é mim” , O ijue fazer entáo’ Quem sabe, cola-
Alegar falta de espaço nâo é argu- exemplos. Muitas sáo as abordagens fica sahendn^Lq.-..ií' !íguém borar ““I* intensamente com as univer-

mento, pois o governo do estado possui possíveis, muitos seráo os artistas mos- guém ta^chtice ^WE^M “Z** Ultiraun“te eIas sentiram 0
bastando articular a trados. Há lugar para todos. O páblico é artistas se semeia umadiíófdLeum “T qU<! “ “para da POP8*8*50 cm

exposição por módulos. instruído didaticamente, consegue en- descontentamento mX ™ geralJe P°r 1880 «tik. fazendo as mais
A arte de uma regiáo é como a trama tender e digerir as informações e nâo é organizadores dos eveni™ a°* vianadas tentativas cie aproximação. Que

de um tecido: os fios se cruzam, se en- apenas atropelado por uma avalanche de laçâo aos colegas que uiSbém achl'^ clas reflitam entáo sobre a realidade que
trebçam. A trama começa a se desfazer informações sem nexus nem plexus. coisas erradas Lsü se cansaram d^f “ orcunda, no^nosso caso a arte que se
se é cortada sem que sejam feitos os de- Uma exceção boa é a recente “Ante-sa- lemizar. ^ cansaram de po- faz no sul, em 93, e toda arte feita antes
vidos arremates. Isso, em bom portu- ia para Joseph Beuys”, sob curadoria de Quem perde com este estado das coi NS° ®fria 0 cas0 dos 8,111108
gu& quer dizer o segumte: se a gente Vera Chaves, na Galeria do Edel Trade ^ éÃ?rtoriaddSeto graduaod“ e,P^-gradtandos fazerem 
trabalha inserido em um grupo de artis- Center. M 8ucesslvo levantamento da produção
tas que sáo amigos, amigos de longuís- Nas comparações se estabelecem 8,18 ^expenênoa estética. --
simos anos, se nós temos preocupações .critérios de excelência, de soluções feli- 
estéticas e outras parecidas, se a gente zes ou náo. Há um tipo de “cotação”, 
se influencia e enriquece mutuamente, como aliás acontece nas avaliações sobre 
se ocupamos um espaço coletivo, sus- produções teatrais e cinematrográficas. 
tentado, aliás com um esforço conjunto Argumentos sáo fornecidos, valores sáo
-láNs*»': «arfi ?' v;.
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„„„ ^ , artística gaúcha em vei de tratarem pre-
fcrSX5KS.tf^. Cimente do tieiiáodoMiche^e,o?

Maria TonuaelU Cine Lima
zadores proceder de forma didática. Es
te trabalho de pesquisa não pode ser 
exigido de um artista que participa de — 
um juri ou curadoria sem remuneração. Artista plástica

■



: Cqw&o ^Vq
0^ / to i ^3

Jornal: 

Data: 
P4gi*&:„£?^ 

Assunto:_ _

fjjãfWÍ

Margs
Museu de Arte do Rio Grande do Sul deve 

abrir seu café até o final do mês. 0 Coffee 
Cantata será ao lado da Arteloja e promete 
especiarias para o happy hour. O Margs pro
gramou para dia 26 o início de palestras so
bre Mário de Andrade, cujos 100 anos de nas
cimento serão comemorados amanhã. Sérgius 
Gonzaga, Hiron Goidanich, José Luiz do Ama
ral, Donaldo Schüler, ElianaAntonini eTheo- 
baldo Thomas sâo os conferencistas.
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V 5-SEGUNDO CADERNO, SEXTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1993

VISUAIS

Uma polêmica 

dentro da polêmica
O convite feito pelo Margs pa

ra que os artistas integrantes da 
comissão de seleção da Arte Sul 
93 também expusessem seus tra
balhos na mostra gerou outra po
lêmica. A artista plástica Maria 
Tomaselli entende que os jurados 
deveríam ter recusado o convite: 
“Foi uma atitude antiética”.

O organizador da comissão, 
José Luiz do Amaral, argumenta 
que o convite é normal. “Até em 
baile de carnaval, há desfile de 
fantasias hors-concour”, recorda. 
“Isso acontece em exposições no 
mundo inteiro e ninguém puxa o 
facão”, observa Britto Velho.

Amaral pondera que o fato de 
os artistas terem sido chamados 
para a comissão já é um aval para 
a apresentação de suas obras. 
“Seria mais elitista se os artistas 
da comissão não mostrassem seus 
trabalhos”, acredita. “Eles fica
riam no Olimpo, acima das dis
cussões”. Com os trabalhos em 
exposição, o público poderá com
parar a produção dos que selecio
naram e a dos que foram selecio
nados.

Polêmicas maiores e menores a 
respeito da Arte Sul 93 deverão 
ser levadas a um debate que 
Amaral pretende realizar no final 
do mês no Margs. A controvérsia 
será alimentada ainda pela deci
são do diretor do museu, José 
Albano Volkmer, de transformar 
a Arte Sul em mostra quadrie-

Arte Sul 93 gera controvérsia na fase de seleção
A mostra será aberta na próxima semana, sob protestos, com obras de 64 artistas

José Doval/ZH José Doval/ZH
EDUARDO VERAS

Num canto da chapa de 
ferro, a tesoura isola do 
resto da sociedade os sete 

jurados com cabeças em bronze. 
A escultura, intitulada O Corte, é 
o protesto da artista plástica Ma
ria Tomaselli contra a mostra Ar
te Sul 93, promovida pelo Museu 
de Arte do Rio Grande Sul 
(Margs). A exposição será aberta 
somente no próximo dia 14, mas 
já vem dividindo opiniões no cir
cuito das artes visuais em Porto 
Alegre. Há reclamações quanto à 
seleção de artistas convidados, 
aos critérios da comissão julgado
ra e ao próprio espírito de mostra, 
anunciada como um panorama 
da produção gaúcha contemporâ
nea.

Maria Tomaselli
Protestando pelos excluídos

Dulce Helfer/ZH

Em entrevista a Zero Hora, 
antes de partir em viagem para a 
Áustria, Maria Tomaselli criticou 
o fato de terem sido convidadas 
determinadas pessoas, como Ali
ce Brueggemann, enquanto eram 
excluídas outras, como Alice 
Soares. “As duas dividem o mes
mo ateliê há 45 anos”, pondera. 
“Ou as duas são boas ou ruins”. 
Chamada a participar da mostra, 
ao lado de outros 63 artistas, To
maselli decidiu aceitar o convite e 
materializar suas críticas numa 
escultura. “É um objeto irônico”, 
explica.

“Nenhuma seleção é perfeita”, 
admite o crítico de arte José Luiz 
do Amaral, que organizou e coor
denou a comissão julgadora. 
“Uma amostragem sempre será 
incompleta”. Os critérios adota
dos foram a presença marcante 
do artista no momento atual, a 
qualidade da obra e a proximida
de com o Rio Grande do Sul. A 
comissão — formada pelo pró
prio Amaral e pelos artistas e 
professores Anete Abarno, Car
los Tenius, Blanca Brittes, Britto 
Velho, Mário Rõhnelt e Nilza

José Luiz do Amaral
‘Nenhuma seleção éperfeita’

nal.

Metáfora do isolamento
Escultura em ferro e bronze ironiza atividades da comissão julgadora

José Luiz do Amaral argumen
ta que os artistas mais jovens 
convidados a para a Arte Sul já 
possuem um trabalho maduro. 
“Não pensamos em dar um in- 

TT , .. , , centivo”, assegura. “Eles têm o
Haertel partiu de uma lista de aval da comissão”. O crítico la- 
mais de 600 nomes, discutida em menta que a discussão comece 
quatro reuniões ao longo de 40 antes da mostra. Segundo Ama- 
d‘as‘ ral, isso prova que se conhece

SACO DE GATOS — O escultor' artes visuais mais de ouvido do 
José Francisco Alves, convidado que de olho. 
a participar da mostra, acredita 
que os procedimentos da comis- servem estes painéis”, confessa o
são foram de salão de arte e não escultor Jailton Moreira, um dos
de uma exposição com curadoria, selecionados para a Arte Sul 93.
“Num salão, sempre fica alguém O artista afirma que o problema
de fora”, observa. “Uma curado- da mostra não é ter deixado de
ria deveria fazer um trabalho fora algumas pessoas, mas ter
mais longo, reparando os possí- convidado gente demais. “Vira
veis equívocos”. O artista consi- um saco de gatos”, ironiza. “Nem
dera injustificável, entre os artis- na Documenta de Kassel, há 64
tas selecionados, a ausência de artistas”. Outra artista convida-
nomes como Diana Domingues e da, Anicõ Herskovits, também
Lenir de Miranda. No entanto, lamenta a discussão em torno de
vê exagero no convite a outros, quem foi ou não foi selecionado,
que ainda não têm uma carreira “Isso sempre vai acontecer”, lem-
firmada, como Alexandre Curte bra. “Eu preferia que as polêmi

cas fossem sobre idéias”.

“Fico meio sem saber para que

Real e Karin Schneider.
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VISUAIS

Quase todas as galerias do 
Margs (Praça da Alfândega s/n°) 
vão a ser ocupadas pela mos
tra Arte Sul 93, com obras de 64 
artistas. Inauguração às 19h.
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★ Amanhã, a mostra Arte Sul 93 inaugura as comemorações 
dos 40 anos do Margs. A direção do museu já transformou o 
evento numa quadrienal de artes plásticas, que nesta edição 
expõe o trabalho de 64 artistas, ocupando quase todas suas 
galerias.
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Notas
Culturais

Ruth Schneíder participa, 
juntamente com outros 63 
artistas, da Mostra Arte Sui 
93, no Margs

Praticamente todas as ga
lerias do Margs estarão ocu
padas, a partir de hoje, às 
19h, com a mostra Arte Sui 
93. Com a participação de 64 
artistas, a exposição tem o * 
objetivo de exibir a multipli
cidade da produção no con
texto sul-rio-grandense. Par
ticipam da Mostra, entre ou
tros, Anete Abarno, Britto Ve
lho, Mário Ròhnelt, Maria To- 
maselli e Ruth Schneíder,

i .
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ARTE SUL 93
Pinacotecas, Salas Negras e Galerias I e 2 
do Margs (Praça Mal.Deodoro s/n°), às 
I9h.
Obras em diferentes técnicas de artistas 
gaúchos. De terça a domingo, das lOh às 

| 17h. _______
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Abre quadrienal de arte gaúcha
Reunindo 64 artistas, com o ob- sições José Luiz do Amaral. A expo- 

jetivo de ser um panorama dos cria- sição poderá ser visitada até 28 de 
dores mais vistos, comentados e con- novembro,
sumidos da produção visual gaúcha 
e ocupando quase todas as galerias 
do Margs (Praça da Alfândega), abre- 
se hoje, 19h, a Arte Sul 93.

A Arte Sul ocorre de quatro 
em quatro anos e esta edição 
integra, também, as comemo
rações dos 40 anos do Margs, 
em julho de 94. Uma multipli
cidade de técnicas e temas cons
titui a mostra.

A comissão de seleção anali
sou o trabalho de mais de 800 
artistas, chegando aos 64 finais.
Entre eles estão Alfredo Nico- 
laiewsky, Caé Braga, Danúbio 
Gonçalves, Maria Lúcia Maglia- 
ni, Maria Tomaselli, Gaudêncio 
Fidelis, Lia Menna Barreto,
Mauro Fuke, Ruth Schncider e 
Luiz Carlos Felizardo. A esco
lha tem sido alvo de criticas de 
alguns setores das artes plás
ticas gaúchas. Problemas na
turais sempre que ocorre uma 
escolha entre tantos, explica o
coordenador dc acervos e expo- Luiz Barlh está na mostra
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6 SEGUNDO CADERNO, QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1993
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Margs inaugura megaexposição em busca ê “boa polêmica’
ms

A mostra ‘Arte Sul 93’ reúne a produção recente de artistas consagrados e outros em início de carreira
Mauro Vieira/ZHEDUARDO VERAS

Será inaugurada hoje à noite 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs) a 

mostra Arte Sul 93, que reúne 
trabalhos recentes de 64 artistas 
plásticos gaúchos contemporâ
neos. Ocupando a Pinacoteca 
Central, as duas pinacotecas late
rais, as Salas Negras e as Galerias 
1 e 2, a exposição é a maior 
coletiva realizada no Margs desde 
a mostra Arte Sul 89, há quatro 
anos. A abertura deve marcar o 
início daquilo que o crítico José 
Luiz do Amaral chama de “boa 
polêmica”: fulano melhorou, bel
trano piorou, sicranos não 
daram o melhor de sua produ-

man-

ção.
Fundo do mar
Pintura de Luiz Barth

Organizador da comissão que 
convidou os artistas para a Arte 
Sul 93, Amaral classifica 
má polêmica aquela que vem se 
desenrolando desde a divulgação 
dos nomes dos selecionados, há 
dois meses. Houve várias críticas 
quanto à ausência de alguns no
mes e à inclusão de outros. A

ElETSHrMssssr SzSSE £?»
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U Homem e a girafa
Desenho inédito do pintor e fotógrafo Eduardo Vieira da Cunha, um dos 64 selecionados

O QUE; exposição ‘Arte Sul 
93’, com trabalhos de 64 
artistas gaúchos 
contemporâneos 
QUANDO; abertura, hoje às 
19h. Visitações até 28 de 
novembro, de terças a 
domingos, das 9h às I7h 
ONDE; nas Pinacotecas, 
Salas Negras e Galerias 1 e 2 
do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega s/n°)move no próximo dia 3.

i

Individual de esculturas apresenta caras e flores
A artista plástica Eloísa Treg- 

nago descobriu a escultura quase 
por acaso. Gaúcha de Bento 
Gonçalves, ela já tinha feito 
sos de desenho com Bez Batti, 
Patrício Farias e Plínio Ber- 
nhardt quando ouviu falar de um 
curso com Vasco Prado e Xico 
Stockinger, em 1985. Não sabia 
ao certo o que seria, mas acabou 
conseguindo uma vaga e, na se- 
qüência, a admiração dos profes
sores, os dois maiores mestres da 
escultura no Estado. Eloísa co
meçou modelando em argila, pas
sando à pedra e ao metal.

Em sua primeira exposição in
dividual, que será inaugurada ho
je à noite na Bolsa de Arte de 
Porto Alegre (Quintino Bocaiúva 
1115), a artista reúne 14 peças 
em mármore e 16 em bronze. O 
tema mais constante é a figura 
humana. Na maior parte do tem
po, apenas cabeças. Cabeças, 
entanto, que por vezes crescem, 
ganham ombros e seios. A mostra 
inclui uma série recente em que a 
artista funde flores em bronze.
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Figura 
humana
Mármore de 
Eloísa 
Tregnago em 
exposição na 
Bolsa de Arte
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A

lA

j



/_lo ! 3A
Jarnal:
Data:__i~

J3\Págiaa i^jlüz
A*msAísuaio:

ARTE SUL 93
Pinacotecas. Salas Negras e Galerias 1 e 2 
do Margs (Praça Mal.Deodoro s/n°). 
Obras em diferentes técnicas de artistas 
gaúchos. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 28 de novembro.
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ticipam os seguintes artistas: 
Adolfo Bittencourt, Alexan
dre Curte Leal, Alfredo Ni- 
colaiewsky, Alice Bruegge- 
mann, Ana Alegria, Ana No- 
rogrando, Anete Abarno, 
Anico Herskovits, Antonio 
Frantz, Armando Almeida, 
Britto Velho, Caé Braga, Car
los Pasquetti, Carlos Tenius, 
Carlos Wladimirsky, Cátia 
Usevicius, Danúbio Gonçal
ves, Eduardo Haesbaert, 
Eduardo Vieira da Cunha, 
Gelson Radaelli, Eleonora 
Fabre, Elton Manganelli, 
Fernando Baril, Flávio Gon
çalves, Gaudêncio Fidélis, 
Gisela Waetge, Gustavo Nak- 
le, Iríneu Garcia, Jailton Mo
reira, João Bez Batti, José 
Francisco Alves, José Luiz 
Pellegrin, Karin Lambrecht, 
Karin Schneider, Leo Fuhro, 
Lia Menna Barreto, Leopol
do Plentz, Luiz Carlos Feli
zardo, Luiz Barth, Luiz Gon
zaga, Maria Lúcia Magliani, 
Maria Lúcia Cattani, Maria 
Tomaselli Cime Lima, Mari- 
üce Corona, Mário Rohnelt, 
Mauro Fuke, Milton Kurtz, 
Miriam Tolpolar, Nilza Haer- 
tel, Paula Mastroberti, Pau
lo Porcella, Patrício Farias, 
Plínio Bemhardt, Regina 
Ohlweiler, Renato Garcia, 
Richard John, Romanita Dis- 
conzi, Ruth Schneider, Sônia 
Moeler, Tânia Resmini, Vas
co Prado, Vera Wildner, Wil
son Cavalcanti, Yeddo Titze.

Comissão de organização: 
José Luiz do Amaral, Nara 
Nunes, Renato Henriques. 
Comissão de seleção: Anete 

MOSTRA ARTE SUL 93 Abarno, Carlos Tenius, Blan- 
— A mostra Arte Sul 93, no ca Brittes, Britto Velho, José 
Margs terá a participação de Luiz do Amaral, Mário Roh- 
64 artistas. A exposição tem nelt e Nilza Haertel. Apoio 
o mesmo objetivo da edição cultural da mostra: Primoro- 
anterior, em 1989: exibir a saS.A., Brahmae Aamargs. 
multiplicidade da produção 
plástica no contexto sul-rio- 
grandense.

A mostra Arte Sul 93 ocu
pa as Pinacotecas, Salas Ne
gras e Galerias I e II até 28 
de novembro. Horário de vi
sitação: de terças a domingos, 
das 10 às 17 horas, na Praça 
da Alfândega, s/n. Abertura 
dia 14.

Da mostra Arte Sul 93 par-

»

/


