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Mostras
MARGS — Nas galerias 3,4 e 5, mostra Museografia 

de Baixo Custo, do arquiteto Mário Ebeling; ex
posição das obras do acervo das pinacotecas mu
nicipais Rubem Berta e Aldo Locatelli; na Sala 17, 
coletiva A Figura na Obra Gráfica do Rio Grande 
do Suf, no saguão, intervenções em xerox da 
artista Ruth Schneider, e obras de Di Cavalcanti, 
numa homenagem aos 15 anos da morte do artis
ta. Terças a domingos, das 9h às I7h.
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□ SEGUNDO CADERNO

artes
Margs expõe obras 

de Di Cavalcanti
construiu uma linguagem própria 
diferente de tudo que já tinha sido 
feito e com claras conotações da cul
tura local. Um cubista que usou cur
vas barrocas e temas eminentemente 
brasileiros, cheios de conteúdo so
cial.

Mostra das telas

marca os 15 anos de

Afastou-se dos “modernistas” bra
sileiros por que estes davammorte do primeiro

pouca
atençao as questões políticas. Porém, 
nunca se sujeitou às regras partidá
rias e esquemas ideológicos. Neste 
ponto dizia-se um artista de um pe
ríodo histórico terrivelmente indivi
dualista.

pintor modernista

brasileiro
Foi um boêmio com certa dose de 

disciplina. Nos botequins cariocas 
convivia com Noel Rosa, Pixingui- 
nha e Ernesto Nazareth. Desconhe- 

a distinção entre o intelectual e o 
popular. A vida de Di Cavalcanti foi 
uma antologia da vida artística cario
ca da primeira metade do século.

Di Cavalcanti começou sua carrei-

CLARISSA BERRY VEIGA
Editoria 2 o Caderno/ZH

ceu

impossível falar do carioca 
h Emiliano Di Cavalcanti (1897- 
f; 1976) sem lembrar imediata-

mente da Semana de Arte Mo- ra artkti™ 
derna de 1922, da qual ele foi um dos

começa a pintar, sob forte influência 
.da art nouveau. Em 21 vai para São 
Paulo e, a partir de 22, ingressa defi- 
nivamente no universo das artes. Foi 
a Par’s c à Itália e concebeu uma

Sem exagero, Di Cavalcanti e
Cândido Portinari podem ser citados SuaTfK; modern,sta'
como os dois artistas brasileiros fun- ” Sdro ^ 
damentais para a construção de uma Lembrando os i s
arte local em plano de igualdade com mnrl 0S *5 anos de -- 
o Primeiro Mundo. Com eles, saímos Grande do sluM de,Arte do Rl° 
do provincianismo acadêmico e da obr " H, n ^ ^ 35 dU3S 
mera reprodução dos moldes euro- D ° C° S°^C teIa’ que
Peus de produção artística. Di foi o n o7 ‘ acerv°: Çomposição
pioneiro. V ’ ,x uma das umcas obras

Di sofreu influências da arte euro- ZjlTLTn,*™ ~ C C°' 
Pé ia, principalmente do grande cen- dnk f (65x52cm)- 0s
tro emissor parisiense Aliou-se a<r do's trabalhos Podem ser vistos pelo 
cubistas, encan.o^-se^om a arte fta- £"[£5®? f". Ml”
■tana - especialmente Ttciano - e horâSd» fSh'1?^ S/"

mais importantes integrantes. Passa
dos 15 anos de sua morte, podemos 
ter uma idéia clara da sua contribui
ção vital de sua obra para a entrada 
do Brasil no circuito internacional da 
arte.

encarnam o

sua

, no
Reprodução José Dot al/7 H
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Obras de Di
Lembrando os 15 anos da 

morte de Di Cavalcanti, o Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs) expõe as duas 
obras do pintor que dispõe em 
seu acervo: Composição, uma 
das únicas obras de Di com 
tema sacro, e Colheita, As Co
lonas.
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