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•iülnstituto Cultural Judaico Marc Chagall promove hoje, 
às 20 horas, no Auditório do Margs, a palestra “O Mundo 
da Incerteza: Política e Sociedade na Crise do Entre-Guer- 
ras”, com o professor Paulo G. F. Vizentini.
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Casar Segall em 

duas realizações
Com palestra de Paulo Vizentlni 

começa hoje, às 20h, no auditório 
do Margs (Pça.da Alfândega), o 
curso “A Obra de Lasar Segall no 
Ano de seu Centenário”. Evento 
vai até dia 5 de novembro, quan
do será aberta a mostra “Visões 
de Guerra 1940-1943”, nas Salas 
Negras do museu, com 74 dese
nhos a aquarela, guache e tinta 
numa primeira apresentação 
completa destas obras. Os demais 
palestrantes do curso são Mirlam 
Gomes de Freitas, Vera D'Horta 
Armindo Trevisan e Luiz Roberto 
Lopez, sobre temas como expres- 
sionismo, caráter nacional, psico
logia e crise do entre-guerras. 
Promoção do Instituto Cultural 
Judaico Marc Chagall.
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O ano de Lasar Segall abre
Porto Alegre

CLARISSA BERRY VEIGA
As comemorações pelo centenárioEdiloria 2 o Caderno/ZH

As comemorações do centenário 
de Lasar Segall, artista soviéti
co radicado no Brasil, abrem 
hoje em Porto Alegre. O pro

grama inclui palestras, debates, ciclo 
de cinema e uma exposição inédita 
no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs), numa promoção do Mu
seu Lasar Segall, Instituto Cultu
ral Judaico Marc Chagall, Margs, 
UFRGS, Instituto Goethe e Pon
to de Cinema Sesc.

Visões de Guerra 1940-1943 é 
a mostra de aquarelas e guaches 
de Segall que o Margs expõe a 
partir de 5 de novembro. Além do 
seu valor próprio, estes trabalhos, 
produzidos durante a 2 a Guerra 
Mundial, serviram de inspiração pa
ra outras obras de Segall, principal
mente pinturas. Este conjunto de 
obras até hoje não havia sido exposto 
ao público.

O ciclo de palestras, no auditó
rio do Margs, inicia hoje, às 20h, 
com o tema O Mundo da Incerte
za: Política e Sociedade na Crise 
do Entre-Guerras, desenvolvido pelo 
professor Paulo Fagundes Vizentini. 
No dia 24, no mesmo horário, é a vez 
do pesquisador Armindo Trevisan, 
com a palestra Segall, Pioneiro do 
Expressionismo no Brasil. Já no dia 
28, o professor Luiz Roberto Lopez 
fala sobre A Busca do Caráter Na
cional Brasileiroe, no dia 31, Miriam 
Gomes de Freitas aborda o tema 
Lasar Segall, Psicologia e Obra.

do nascimento do artista plástico

soviético na cidade incluem
Homenagem:palestras, filmes e uma exposição artista está sendo
lembrado no

inédita no Margs. A data também mundo inteiro

é lembrada com atividades em
outros centros do país e do mundo

pela qualidade de sua produção, co
mo pela farta experiência com os 
meios artísticos europeus.

Segall, embora trabalhasse sempre 
com os mesmos temas, principalmen
te figuras humanas, mostrou uma 
polivalência ao utilizar diversos ma
teriais, técnicas e linguagens. Foi 
pintor, escultor, desenhista grava
dor.

Poucos artistas conseguiram como 
ele ter sua obra reunida numa mesma 
instituição. Sua esposa, a brasileira 
Jane Klabin, de família rica, criou o 
Museu Lasar Segall justamente para 
guardar o grande acervo das obras 
produzidas no Brasil. São Paulo e 
Rio de Janeiro também participam 
das comemorações, exibindo mostras 
de pinturas, esculturas, gravuras e 
dos trabalhos cênicos realizados por 
ele. Um artista polivalente.

POLIVALÊNCIA - Uma progra Os filmes a serem exibidos per
tencem ao expressionismo alemão, 
que tem inegável relação com a obra 
de Segall. As inscrições para as pales
tras devem ser feitas na Pró-Reitoria

mação tão intensa para comemo
rar o centenário de nascimento de 
Lasar Segall não se constitui em exa
gero. Ao vir para o Brasil, Lasar 
contribuiu muito para o surgimento de Extensão da UFRGS (Paulo Ga- 
da arte contemporânea local, tanto ma s/n°).
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LasarSegall, centenário festejado
üste ano foi decretado o 
■i-i“Ano Lasar Segall”, no 
centenário de nascimento — 21 
de julho — deste artista que 
adotou o Brasil como seu país. 
Em comoração a esta data, o 
Museu Lasar Segall (SP) or
ganizou diversos eventos, as
sim como mostras em diversas 
cidades brasileiras. Em Porto 
Alegre, começou no dia 21, o 
curso “A Obra de Lasar Segall 

no ano de Seu Centenário”, objetivando uma aborda
gem de sua obra nos aspectos históricos, culturais, 
psicológicos e expresslonista, escola da qual n 
não só participou como foi um dos precursso- K 
res. Assim, de 5 de novembro até 6 de dezem- H 
bro haverá a mostra “Visões de Guerra H 
1940-1943”, composta de 74 desenhos e aquare- Hr 
la, guache e tinta-pena e pincel, realizadas ■F' 
sob a temática do conflito visto do Brasil. Es- |fi 
ta série ê apresentada, pela primeira vez em |\\ 
sua totalidade, nas Salas Negras do Margs Sll 
(Pça. da Alfândega, s/n°). Supõe-se que te- II 
nha feito estes trabalhos para alguma publi- ■■ 
cação, pois eles têm o mesmo tamanho. La- m* 
sar Segall nasceu na comunidade judaica em [
Vilna, capital da Lituânia (na época sob o I 
domínio da Rússia czarista). Aos 15 anos mu- 
dou-se para Berlim, ficou preso de 1914 a 1916, acusado 
de pertencer a uma potência inimiga. Teve participa
ção destacada no movimento expresslonista da Ale- 
manhã. Mudou-se para o Brasil em 1923 e enturmou-se

Segall: auto-retrato

Obras de SegallM com os modernistas locais. Segall 
realizava diversas exposições, po
rém poucas vezes vendia algum 
quadro. Morreu em 2 de agosto de 
1957 de doença cardiaca. Ele esteve 
no Brasil pela primeira vez em 1913, 
quando realizou uma exposição em 
Campinas e São Paulo, que foi, mais 
tarde, considerada como uma das 

primeiras manifestações de arte moderna no país. 
Fascinado pelo negro, ignorou o índio. Foi um dos 
fundadores da Sociedade Paulista de Arte Moderna, 
em 1932.

A
SJÍ

Raquel Sager
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• O Instituto Cultural 
Judaico Marc Chagall 
promove hoje, às 20 ho
ras, no auditório da 
Margs, a palestra “Lasar 
Segall, Psicologia e 
Obra”, com Maria Gomes 
de Freitas.
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I Miriam Gomes de Freitas faz pa
lestra hoje, às 20h, no auditório do 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, sobre Psicologia na Obra de La- 
sar Segall.
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De Sérgio Campos De Edgar do ValleDe Lasar Segall De Eduardo Guimarães

Os desenhos de Lasar Segall
NA AGENDA DE ARTE QUE TRAZ, HOJE, GRANDE NUMERO DE MOSTRAS
Pomo se fosse em homenagem utilizada por Edgar do Valle, na 
V.y pelo Dia Internacional da Cul- mostra que inaugura às 20h30min, 
tura, que hoje se comemora, o se- no Da Vera Espaço de Arte 
tor de artes plásticas, que vem se (Marquês do Herval, 280). O Mu- 
destacando por sua contínua pro- seu de Porto Alegre (João Alfre- 
dução, abre diversas exposições, do, 582) exibe, às 20h30min, o tra- 
“Visões de Guerra 1940-1943”, balho de 62 artistas, entre eles 
com 74 desenhos de Lasar Segall, Sérgio Pires de Campos e Hllton 
está nas Salas Negras do Margs Lemos, na 4a Panorâmica da As- 
(Pça. da Alfândega), desde as sociação dos Ceramistas do Esta- 
19h. Na Galeria de Arte da CEE do. No Espaço Livre (República, 
(24 de Outubro, 844), às 20h, Edu- 575), às 19h abre a exposição 
ardo Guimarães, expõe 20 aquare- “Buscas e Buscas”, com traba- 
las. Também aquarela é a técnica lhos de seis alunas de Paulo Por-

cella. Serão inauguradas, ainda, 
às I9h, na Sala Augusto Meyer da 
CCMQ (Andradas, 736), “Arte e 
Paisagens Naturais” e, no Espaço 
Institucional, a coletiva “O Gesto 
na Obra Gráfica do Rio Grande 
do Sul”, com obras de 12 artistas 
plásticos. Já na Galeria do Tribu
nal da Justiça (Pça. da Matriz), 
Aurélio Machado mostra seus 
trabalhos em individual e, André 
Feil, mostra no Espaço IAB (An- 
nes Dias, 166), às 20h, pinturas 
em acrílico, óleo e pastel.
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Mostra inédita no Margs 

em homenagem a Segall
O Museu de Arte do Rio Grande do da artista plástica Miriam Gomes de 

Sul e o Instituto Cultural Judaico Freitas e do museólogo Marcelo Araú- 
Marc Chagall promovem hoje, às 19 jo. 
horas, a abertura da mostra “Visões 
de Guerra 1940-1943”, que ficará 
MARGS até 6 de dezembro. Sâo 74 de
senhos a aquarela, guache, tinta pena 
e pincel, que pela primeira vez estão 
sendo apresentados em sua totalidade.
A exposição é em comemoração aos 
cem anos do nascimento do artista.
Amanhá, às 20 horas, no auditório do 
museu, será realizada uma mesa re
donda com a presença dos professores 
Paulo Vizentini e Luiz Roberto Lopez,

no
O artista Lasar Seggal (1891-1957) 

nasceu na Lituânia e já apresentou nu
merosas mostras de seu trabalho na 
Alemanha, Brasil, França, Itália e Es
tados Unidos. Sua obra se destaca pela 
coerência e qualidade. No Brasil, Se
gall teve importância no processo de 
construção e afirmação da arte moder
na, sendo um dos mais considerados 
integrantes do começo do século.
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Mostra inédita de desenhos de Lasar Segall Fo

Caderno Visões de Guerra. 1940/1943 reúne 74 trabalhos em aquarela e guaches que nunca foram mostrados ao público em seu conjunto

arte moderna e estimulou a lingua- 1923, quando veio para o Brasil, 
gem original dos artistas locais.

Casado com a brasileira Jane Kla- passou pela experiência de um confi-
bin, ele nunca teve problemas finan- namento, pois era cidadão de um país
ceiros e preocupação em vender suas inimigo, a Alemanha. Integrou-se to-
obras. Ficava com elas ou simples- talmente ao grupo expressionista,
mente presenteava os amigos. Gra- apoiando seus princípios pacifistas e
ças a isso é que o Museu Lasar Segall, esquerdistas,
fundado em São Paulo na década de Como os demais expressionistas, 
70, possui mais de 80% da sua obra e Segall usou a deformação para expri-
pode promover as comemorações do mir os duros fatos da existência hu-
centenário sem recorrer a outros ór- mana no início do século XX. O
gãos ou a coleções particulares. ' expressionismo encontrou o seu solo

mais fértil na distorção deliberada do
HISTORIA — Segall nasceu em traço, para realçar a pobreza, a vio-

Vilna, capital da República da Lituâ- lência e a paixão e rejeitar os ideais
nia em 1891. Foi criado na tradição de harmonia e “beleza”,
judaica, falava ídiche e russo. Em É neste contexto profundo e exu- 
1906 foi para a Alemanha aprimorar berante que o caderno de esboços de
seus estudos artísticos onde ficou até Segall sobre a 2a Guerra Mundial

seu Lasar Segall e do Instituto Cultu 
ral Judaico Marc Chagall.

Os trabalhos que compõem o ca 
derno Visões de Guerra até hoje não 
tinham sido expostos em sua totali
dade. Uma oportunidade para o pú
blico gaúcho travar maior intimidade 
com a obra deste grande artista, que 
trabalhou com igual perfeição as 
mais diversas técnicas.

Lasar Segall foi importante tam
bém por trazer ao Brasil, na primeira 
metade do século, uma bagagem 
considerável de arte européia, num 
tempo em que o País engatinhava 
na tentativa de criar uma produção 
local sólida e buscava se libertar do 
academicismo provinciano. Sua pre
sença incentivou o debate sobre a

deve ser entendido e apreciado. “Não 
faço quadros para agradar aos ou
tros. Mas para realizar, criar”, repe
tia ele. E sobre o expressionismo di
zia: “Trata-se de uma expressão de 
sentimento e pensamento ao mesmo 
tempo, surgida na hora de maior 
crise espiritual da humanidade”.

Os desenhos do caderno Visões de 
Guerra são importantes como cria
ção e como fonte inspiradora para 
outros trabalhos, principalmente pin
turas. No caderno existem quatro 
desenhos que claramente inspiraram 
o óleo Massacre, de 1947. Neles apa
recem animais estranhos, um tanto 
“boschianos”, e cavaleiros vitimando 
mulheres e crianças.

O catálogo ilustrado e com textos 
explicativos, publicado pelo Instituto

CLARISSA BERRY VEIGA
Durante a 1a Guerra Mundial,Editoria 2" Caderno/ZH

s comemorações de centenário 
das grandes figuras da cultura 
resultam sempre em benefícios 
para a divulgação da obra do 

artista e para o acesso do grande 
público. Assim ocorre com a progra
mação que lembra os cem anos da 
morte do pintor, escultor e desenhis
ta Lasar Segall, soviético radicado no 
Brasil na década de 20.

Em Porto Alegre abre hoje, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs, na Praça da Alfândega), a 
exposição Lasar Segall — Visões de 
Guerra — 1940/1943, com 74 dese
nhos em aquarela, guache e tinta a 
pena e pincel, em promoção do Mu-

A
Cultural Judaico Marc Chagall, aju
da a entender o conjunto de traba
lhos. Uma série de palestras vem 
acontecendo no auditório do Margs, 
numa complementação às atividades 
do centenário de Segall. Artistas, pes
quisadores e críticos analisam a sua 
obra no contexto atual. A mostra 
segue até 6 de dezembro.

Visões de Guerra:
trabalhos 

inspirados em 
princípios 

pacifistas e 
esquerdistas
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★ A coleção de telas de Lasar Segall — Visões de Guerra 
1940/1943 — tem inicio de apresentação logo mais, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, quando recebe 
também a direção do Instituto Cultural Judaico Marc 
Chagall.
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Margs — Nas galerias 4 e 5, mostra
Museografia de Baixo Custo, do ar
quiteto Mário Ebeling e exposição das 
obras do acervo das pinacotecas mu- 
mcipat&~Rubero- Berta e 
telli; nas Pinacotecas I, II e III, mostra 
Portugal na Abertura do Mundo, pro
duzida pela Comissão Nacional 
as comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses; nas Galerias 2 e 3, 
tra de desenhos inéditos de Lasar Se- 
eall; na Sala 17, coletiva A Figura na 
Obra Gráfica do Rio Grande do Sub, 
no saguão, intervenções em xerox da 
artista Ruth Schneider; no Espaço 
Ado Malagoli, mostra de 14 pinturas 
do artista fundador do museu; na Ga
leria João Fahrion, coletiva com Ana 
Margarida Xavier, Angélica Giovan-
nini e Maria Helena Bernardes; e na 
Galeria I e Pequena Galeria, mostra 
Cerâmica em Mural, aliando traba
lhos de ceramistas e arquitetos. Terças

A ldn Log«-

para

mos-
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cota fíe md° Loca,el,t Pina- 
wítecas I, li e III, mostra Portueal na
mS?UM d° Mundo' Produzida pela Co- 
di ^aCK0nal para 35 comemorações 
rZ P^Çohnmentos Portugueses;
SdeTirè Ttrace desenhos inédi'tos de LasarSegall; na Sala 17, coletiva A 
Figura na Obra Gráfica do Rio Grande
deífnim^ Ad0 Alagou, mostra
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LASAR Segall. O lituano Lasar Segall trocou a 
Europa pelo Brasil e aqui construiu uma obra 
artística de altíssima qualidade. Neste ano, 
comemora-se seu centenário de nascimento e 
o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall pro- 

a exposição Visões de Guerra 
1940-1943, composta por 74 desenhos em 
aquarela, guache, tinta a pena e pincel. Esses 
desenhos são especialmente importantes por
que serviram como referencial e inspiração 
para obras posteriores sobre as atrocidades co
metidas na guerra. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Salas Negras. De terça a do
mingo, das lOh às 17h. Até 6 de dezembro.

move
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Mostras
MARGS (Praça da Alfândega s/n°) - Nas Salas 

Negras, mostra de desenhos inéditos de Lasar 
Segall; na Pequena Galeria, desenhos e pinturas 
dos americanos David Young e Cheryl King; na 
Galeria l, mostra fotográfica de Fay Goodwin; no 
Espaço Ado Malagoli. aquarelas de Fernando Du- 
val; na Galeria João Fahrion, esculturas de 
Hamilton Coelho, e na Galeria II, mostra Murais 
Cerâmicos para Arquitetura. Terças a domingos, 
das lOh às 20h.
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Audiovisual
EGITO II: O NILO AZUL — No Sludio (José do 

Patrocínio 698), às I6h e 2lh, audiovisual de 
Flávio dei Mese. Cr$ 3 mil.

Mostras
MARGS (Praça da Alfândega s/n°) — Nas Salas 

Negras, mostra de desenhos inéditos de Lasar 
Segall; na Pequena Galeria, desenhos e pinturas 
dos americanos David Young e Cheryl King; 
Galeria I, mostra fotográfica de Fay Goodwin; 
Espaço Ado Malagoli, aquarelas de Fernando Du 
val; na Galeria João Fahrion, esculturas de 
Hamilton Coelho, e na Galeria II, mostra Murais 
Cerâmicos para Arquitetura. Terças a domingos, 
das lOh às 20h.

na
no
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Mais homenagem a Lasar Segall
do artista entre óleos, aquarelas, de
senhos e gravuras, além de vasta 
documentação iconográfica prove
niente de arquivos documentais, fo
tográficos e bibliográficos.

Em Porto'Alegre, foi encerrada, 
ontem, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a mostra de aquare
las, que nunca havia sido apresenta 
ao público em seu conjunto, Lasar 
Segall: Visões de Guerra, que tam
bém integrou o evento promovido 
pelo Museu Lasar Segall e Instituto 
Cultural-Judaico Marc Chagall.

A última exposição da série come
morativa aos 100 Anos de Lasar Se
gall abriu ontem no Museu de Arte 
Moderna carioca e se intitula Lasar 
Segall e o Rio de Janeiro, reunindo 
toda a obra produzida nesta cidade. 
A mostra apresenta a obra de Segall 
sob uma ótica inédita levantando a 
influência da cidade do Rio de Janei
ro na produção do artista e suas 
relações com o meio artístico-cultu- 
ral carioca dos anos 30 e 50.

Com a curadoria do Museu Lasar 
Segall a exposição reúne 116 obras
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Edvard Munch:
exposição
será
acompanhada
da
apresentação 
de um vídeo 
sobre a vida 
e obra do 
artista

Lasar Segall
é tema de
palestra no
A promoção é do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e do Instituto

Judaico Marc Chagall. No Atelier Livre da Prefeitura, inaugura amanhã

exposição de obras do expressionista Edvard Munchuma

ral de São- Paulo. É pesquisadora do A promoção do Atelier Liv 
Departamento de Museologíá“‘cfo akMos$a de Cultura Nó?
Museu LasajA.Segall. Possui quatro iniciativa do Institutò Inter 
livros publicados sobre a obra de de Intercâmbio Cultural e Secretaria

Municipal de Cultura. A abertura da 
exposição, amanhã, às I8h, será 
acompanhada da apresentação de 
um vídeo sobre a vida e obra de 
Edvard Munch.

O evento que trata da Cultura 
Nórdica conta ainda com uma mos
tra de livros, fotos, cartuns, artesana
to e teatro no Museu Universitário 
(Reitoria da UFRGS, 2 o andar); 
dições musicais comentadas de Sibe- 
lius e Grieg, ao longo da semana, na 
Casa de Cultura Mário Quintana 
(Andradas 637); palestras sobre Kier- 
kegaard (dia 10), a Monarquia Socia
lista Norueguesa (dia 11) e sobre o 
Turismo na Dinamarca (dia 12), sem
pre às 19h, na Aliança Francesa 
(João Manuel 282).

CLARISSA BERRY VE1CA :gr;
Ediloria 2 o Caderno/ZH

0 Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul (Margs) e o Instituto 
Cultural Judaico Marc Cha
gall trazem a Porto Alegre a 

professora Vera d’Horta, jornalista e 
mestre em Filosofia com a disserta
ção Lasar Segall, Esboço de um Re
trato, obtendo nota 10 com distin
ção. Ela vai proferir a palestra Lasar 
Segall, Um Construtor de Ambiente 
hoje, às 20h, no auditório do Margs 
(Praça da Alfândega s/n°). Amanhã, 
encerra-se no museu a exposição La
sar Segall: Visões de Guerra, que 
integra as comemorações do cente
nário do nascimento do artista.

Vera é dona de um currículo 
exemplar, tendo sido diretora da Di
visão de Pesquisas do Centro Cultu-

Segall, sendo, a pessoa mais indicada 
para apreseritàr o artista ao grande 
público.

EXPRESSIONISMO - O Atelier
Livre da Prefeitura (Érico Veríssimo 
307) realiza a partir de amanhã uma 
exposição com reproduções dos tra
balhos do artista norueguês Edvard 
Munch, um dos precursores e papas 
do expressionismo, movimento que 
teve sua mais importante manifesta
ção na Alemanha. Seu mais impor
tante trabalho O Grito tem sido con
siderado uma das obras-primas da 
arte contemporânea mundial.

Suas pinturas traduzem estados 
emocionais dominados pela angústia, 
solidão, alegria, amor, vida e morte.

au-



d-O C-OvaLvÇ yjo

u.. _:osi-vJLa_/2L ..
p &#1 <i a.: _J*tê___ _------- ------ -—.
A? ti.ut_ ^*SfeSffiCQLr..-![láSfe3

' ' ■ i -

Palestra sobre Lasar Segall
0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Instituto 

Cultural Judaico Marc Chagai promove hoje. às 20 horas.
Auditório do Margs, a palestra “Lasar Segall — Um 

Construtor de Ambiente”, com a professora, jornalista e 
mestre em filosofia Vera d’Horta. A conferência marca o 

mento das atividades relativas a exposições “Visões 
de Guerra”, de Lasar Segall. Atualmente Vera d’Horta 
é pesquisadora do Departamento de Museologia do Museu 
Lasar Segall, mas já desenvolveu as funções de diretora 
de pesquisas do Centro Cultural de São Paulo e colabora- 
dora, como crítica de arte, da Folha de Sáo Paulo, além 
de obter várias premiações.

no

encerra


