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Margs abriga a 

obra de Dj alma
Djalma do Alegrete realiza re

trospectiva de suas obras, a par
tir das 18h, no Margs (Pça.da Al
fândega, s/n°). Paralelamante, o 
artista estará lançando o livro 
“Rio Grande do Sul: Aspectos da 
Negritude”. E a mostr “Madeira: 
Presença e Arte” tem início hoje, 
na antiga Loja Fasolo, em Bento 
Gonçalves, com 89 exemplares do 
acervo do Museu do Folclore Ed
son Carneiro (RJ).
■ O cartunista Fernado Gonsales 
faz palestra no CMC (Erico Ve- 
rissimo, 307), às 20h,sobre “Hu
mor na Imprensa”. Grátis.
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SEGÜWDO CAOEUIÍD

NEGRITUDE

Exposição e 

lançamento de livro
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs — 

Praça da Alfândega) promove exposição das pinturas 
de Djalma do Alegrete. Pintor, desenhista e retratista, 
Djalma é um dos exemplos da negritude gaúcha, dà 
exaltação dos valores da cultura africana. Ligado’aos 
movimentos de defesa do negro, é artista polivalente, 
carnavalesco e religioso.

A ligação maior de Djalma não é com esta ou aquela 
manifestação artística, mas com a cultura negra em 
geral e com sua preservação. É fácil entender este vínculo 
a partir da discriminação histórica alimentada contra esta 
raça. Assim, o apelo usado na mostra — Preto é Cor, 
Negro é Consciência — está situado neste contexto de 
afirmação racial.

O crítico Walmir Ayala foi mais adiante e considerou 
Djalma como a expressão máxima das artes na negri
tude brasileira. No entanto, o pintor se considera o 
“marginal glorificado”. Sua formação é acadêmica e 
concluiu o curso de artes plásticas em 1957, tendo sido 
aluno de Malagoli, Locatelli, Ângelo Guido, Castaneda 
e Maristani.

LIVRO - A retrospectiva de Djalma marca também, 
no mesmo dia e local, o lançamento do livro Rio 
Grande do Sul: Aspectos da Negritude, de vários autores e 
com ilustrações do artista. Trata-se de uma coletânea de 
textos que apresenta a trajetória da comunidade negra 
gaúcha, em todos os seus aspectos. A ênfase é dada à 
questão das origens afro-gaúchas, da auto-estima da crian
ça e do jovem negro e da contribuição da mulher negra. O 
livro é patrocinado pela Associação dos Pastores Ne
gros, coordenado pela professora Vera Triunfo. A mostra 
retrospectiva de Djalma do Alegrete será aberta ao 
público hoje, às 18h, e segue até 31 de maio.
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Djalma, o “pintor da negritude”
A Vosé Dovaaí/ZH

Ausente dos museus e galerias de 
Porto Alegre há pelo menos sete 
anos, Djalma do Alegrete — “o pin
tor da negritude” — realiza uma pe
quena mostra com três telas recentes 
e uma série de dez desenhos no sa
guão do Margs desde a noite de sex
ta-feira. Como era de se esperar a 
participação da comunidade negra 
foi bastante expressiva, uma vez que 
Djalma é uma de suas figuras mais 
populares: artista, carnavalesco e re
ligioso, num sincretismo que o faz 
amar tanto a Deus como Oxalá.

Djalma poderia ser um persona
gem de crônica literária. Negro, ho
mossexual e pobre e, ainda, nascido 
no Alegrete (cidade dos grandes pro
prietários rurais) sofreu toda a espé
cie de discriminação pela “sociedade 
de consumo”, jargão que ele utiliza 
até hoje e com freqüência.

O peso destes preconceitos acaba
ram por torná-lo um homem comple
tamente identificado com sua raça, 
com sua cor. Ele conta: “Fiz até 
retratos da leda Maria Vargas, quan-

Artista:
Djalma do 
Alegrete, 
“marginal 
glorificado”

do convivia com as pessoas brancas 
de classe alta. Depois fui para as 
favelas, de onde nunca mais saí”. 
Teve sua fase de monarquia e sua 
fase popular. No meio de muitas ci
tações, entre elas de Confúcio, Getú- 
lio Vargas e outros, Djalma vai con
tando sua vida com a mesma facili
dade com que dança, recita poemas e 
pinta suas telas. Um artista poliva- 
iente.

Não lembra exatamente quando 
começou a pintar: “Nasci desenhan
do nas calçadas do Alegrete”, diz. E 
continua: “Meus pais não aceitavam 
que eu fosse um artista. Diziam que 
era coisa de maricas. No meu caso 
acertaram (ri)”. Lembra dos pais (ele 
tenente e ela costureira) como negros 
de alma branca, que não consegui
ram desenvolver uma consciência ra
cial. Questão que ele, no entanto, 
preserva com muita força.

Preto é Cor, Negro é Consciência, 
foi o lema usado no convite para sua 
exposição e que expressa com preci 
são o móvel de luta do movimento 
negro organizado. Djalma tem pla
nos ambiciosos. Quer expor na Euro
pa e, se depender de sua força de 
vontade, certamente conseguirá. Já 
venceu desafios muitos maiores e 
mais complicados. Afrontou discri
minações. “Impus minha bichice, mi
nha cor e minha arte”, lembra ele.

»

Vale a pena ver as pinturas de 
Iemanjá, Iansã e outras figuras vene
radas pelo Candomblé que Djalma 
fez. Da mesma forma, os desenhos 
dedicados a amigos, onde o negro é 
apresentado de forma fiel, coerente e 
humana. Mais do que isso, é bom 
lembrar que Djalma do Alegrete é 
uma rica figura humana, que con
quistou depois de muito tempo a 
simpatia e admiração da comunidade 
cultural da cidade. O “marginal glori
ficado” (como se autointitula) expõe 
seus trabalhos até 31 de maio.


