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Publicação mensal da revista Arquitetura e Urbanismo. Editora Pim. Redação: Madalena Barbosa.
Fone: (011) 221-5811, ramal 224. Telex (011) 26435. Fax (011) 223-7178. Distribuição gratuita aos assinantes.

1=1^505
Estudos Superiores em Gestão Técnica do Meio Ambiente. Oferecido pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, em Curitiba. Confere diploma binacional pelo fato de possuir convênio com a Université 
de Technologie de Compiégne (França). Informações (041) 322-1515.

E[/Eyfr05
Até 19/4 Exposição de Paisagismo Inglês vai mostrar pela primeira vez na América do Norte (Canadá) mais 

de 120 desenhos originais, gravuras e aquarelas. O enfoque é o aspecto crítico da vida campestre 
inglesa que influenciou o desenvolvimento da Arquitetura da Europa e América. Informações no Centro 
Canadense de Arquitetura, tel.: 514 939-7000.

18/2 a 21/2 A Abrava-Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento está promo
vendo o congresso e a feira — Conbrava e Febrava 92, no Palácio das Convenções do Anhembi, em 
São Paulo. Os temas principais do congresso são qualidade de vida, conservação e utilização de energia. 
Inscrições, tel.: (011) 826-9111.

23/3 a 26/3 O Minascentro, em Belo Horizonte (MG), sediará o I Cosin-Congresso Nacional de Segurança Integral.
Esta primeira edição, realização da Ames-Associação Mineira de Engenharia de Segurança, vai tratar 
de assuntos como trabalho, patrimônio, incêndio e meio ambiente. O congresso tem previsão de 650 
inscrições. Informações, tel.: (011) 579-1489.

1/4 a 8/4 Um dos mais importantes eventos industriais do mundo, a Feira de Hanover, na Alemanha, vai contar 
com 6 mil expositores e atrair cerca de 500 mil visitantes. Além dos produtos expostos também serão 
debatidos assuntos como meio ambiente, transportes, softwares, obras públicas e telecomunicações. 
Informações, tel.: (011) 64-3767.

Até 26/4 Exposição do arquiteto italiano Massimiliano Fuksas, terceira da série “Olhar sobre a Cidade", está 
sendo patrocinada pelo IFA-Instituto Francês de Arquitetura, e é dedicada à cidade de Roma. Ao todo 
são 60 projetos. Informações no Institut Français d'Architecture, 6 rue de Tournon, 75006 — Paris.

11/6 a 14/6 Fensterbau 92-Feira Internacional da Indústria de Janelas, Portas e Fachadas, em Nuremberg, Alemanha. 
Informações detalhadas tel.: 0911 8606-0.

22/6 a 25/6 Seminário Internacional do Uso do Aço na Construção será realizado no hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo. Paralelamente ao evento acontece a Expo Suac, feira dos fabricantes de estrutura e componentes 
metálicos. Promoção Abcem-Associação Brasileira da Construção Metálica, tel.: (011) 212-3699.

Contemporary Landscape Architecture: An international perspective: Autores: Shunsaku Miyagi e 
Makoto Yokahari. Process Architecture Co. Ltda. Tóquio, Japão, 1990. Livraria Belas Artes, av. Paulista, 
2.448, SP. O capítulo dedicado ao Espaço Urbano inclui o projeto para o Vale do Anhangabaú, de 
Rosa Kliass e J. Kfouri, com colaboração de J. Wilheim e o Parque das Mangueiras, projeto de Burle 
Marx para Belo Horizonte.

O Livro do Rio Tietê — edição: Ricardo Ohtake, Estúdio RO Projetos e Edições, 1991, SP. Fotos 
e textos relativos ao rio: ocupação das margens, geomorfologia, flora e fauna, cidades históricas, docu
mentos.

I/itMe
A linha Digitt, novo lançamento do L atelier, compõe-se de sistema de cadeiras e poltronas projetadas 
para ambientes de trabalho, auditórios e áreas públicas, com concha externa em fiberglass estofada 
com espuma de poliuretano, revestida em couro ou tecido. Encontrada nos modelos de espaldar alto 
ou médio e estrutura fixa ou giratória.

A Fórmica está colocando no mercado dois produtos inéditos no Brasil: Surell, uma resina derivada 
do petróleo que substitui mármore e granitos em aplicações que exigem alta resistência. E o MDF, 
fabricado com fibras de madeiras de reflorestamento, indicado para construção de móveis, portas e 
outros objetos.

■’

FOCO I

12/3 O Museu de Arte do Rio Grande do Sul inaugura a exposição retrospectiva "Os Salões de Chico Lisboa”. 
Informações Praça da Alfândega, Porto Alegre, tel.: (051) 221-8456. ___ ________________ —

18/5 a 22/5 Montreal, Canadá, é a sede do Congresso Mundial de Construção, promovido pelo Conselho Internacional 
para Pesquisa, Estudos e Documentação da Construção. O evento reunirá pesquisadores de todo o 
mundo para discutir as necessidades mais urgentes do setor. Temas: novos materiais e sistemas, recupe
ração e restauro de edificações, meio ambiente, computação e robótica. Mais informações: Conseil National 
de Recherches — Otawa, Canadá K1AOR6.

6/7 a 11/7 I Bienal Internacional de Arquitetura Recife e Olinda. Palestras de arquitetos brasileiros e estrangeiros, 
cursos técnicos, exposições de trabalhos, workshops, premiações e exposição de materiais de construção. 
As categorias do concurso para profissionais abrangem habitação unifamiliar e multifamiliar, edificações 
empresariais, comerciais, de lazer e/ou turismo, educacionais, industriais, e/ou hospitalares, intervenções 
em sítios históricos, urbanismo, paisagismo e arquitetura de interiores. Para profissionais também está 
prevista premiação para o projeto de reforma e ampliação da sede do IAB-PE. Informações pelo tel.: 
(081) 222-1576.

Até 21/2 A Universidade Federal de Viçosa abre inscrições para concurso de professor para preenchimento de 
vaga no Departamento de Engenharia Civil, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, na área 
de Desenho Artístico, Plástica e Perspectiva. Os candidatos devem ter diploma de graduação em Arquite
tura, Belas Artes, Artes Plásticas ou Urbanismo. Informações: (031) 899-2740, Minas Gerais.
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ARTES Coletivos com artistas contemporâneos, a 
volta de alguns saiões de artes e individuais, 
como as de Marc Chagaii e fsmael Nery - de 
grande importôncío para. a cultura artística 
marcaram o ano das artes, plásticas no Estado,

Raquel Sager
ano, nas artes plásticas, não sala Histórica do 159 Salão de Artes Plásti-

fcl o que se pode chamar de cas da Chico Lisboa, no. Margs
ruim. Poucas mostras de peso de 84 artistas dos 2ÕÒ que participaram
chegaram a Porto Alegre, mas dos 14 salões anteriores (de 1938 a 1964). 

algumas valeram por muitas. Este é o ca- Esta mostra serviu para dar um panora- 
so de "Universo de Chagall", no Margs, com ma geral das artes plásticas gaúchas du- 
500 peças que o artista produziu grafica- rante todos estes anos. 
mente durante toda a sua vida. Pela pri
meira vez foram reunidos exemplares de grandense de Artes Plásticas Francisco Lis-
todas as séries e estilos do artista. Outra, boa, foi instituído, em abril deste ano, a 1*
de grande importância para a cultura ar- pdlrãn rin Prêmio Anual de Artes Plástlrfas.

com Destaque Es
pecial, Artista Ho
menageado e além 
de 14 modalidades, 
destacando os me
lhores de 1991.
Eduardo Vieira da 
Cunha foi escolhi
do artista revelação 
de 1991. E, confir
mando seu talento, 
ganhou o prêmio no 
109 Salão de Artes
Plásticas Câmara ' Falando em retrospectiva, quem voltou 
Municipal, em se- neste ano foi Carlos Tênius. com "30 Anos 
tembro.

Em maio, o Ins- ras em ferro, na Tina Zappoli, que mostra 
Em março, o Margs recebeu uma grau- tituto Estadual de Artes Visuais criou o também, duas salas especiais com Magíia-

ni e ^aria Tomaselll. Geraldo Markes na 
Arte & Fato e Gestual, em junho, com sé
rie de pinturas tridimensionais. Também 

Outro destaque, deste ano, foi a gaúcha grande destaque para a mostra da obra 
de 630 BPIs (cópia boa para im- Cláudia Sperb, pelo trabalho que iniciou gráfica do pintor alemão Max Emst, ligado 
pressão) de grandes artistas, para junto a operários da construção, em Novo ao movimento dadaista e ao surrealismo, 
o museu. Hamburgo. Ela ensinou e desenvolveu as em julho, no Margs. O escultor Carlos Fa-

Ainda neste ano, voltaram alguns técnicas de litografia com estes trabalha- jàrao esteve em Porto Alegre, em julho, pa- 
salões e, outros, consolidaram-se. dores. Depois fez uma exposição com o ma- ra mostrar a tendência da arte contempo- 
27 anos após a última edição, foi terial, na CCMQ. Mas ela não parou por rânea. Foi decepcionante, 
realizado o 15Q Salão da Chico Lis- ai. Em seguida começou o projeto com os 
hna A abertura foi em março, com operários da fábrica Azaléia, em Parobé.
109 obras de 47 artistas gaúchos.
O vencedor foi o escultor Renato como a mostra 'I3.609 de Pintura Agora",

em julho, no recém criado MAC. Q 109 Sa
lão de Cerâmica do RGS. em niitnhrn no 
Margs. F., em novembro, podemos ver a 
mega-exposição "Arte Contemporânea - 
Destaques do Sul", no Edel Trade Center.
Onde foi possível analisar as tendências
da arte contemporânea gaúcha.

Nas individuais, destaque para a mos
tra "Famese de Andrade - Objetos & Gra
vuras", no Centro Òultural do BFB, em maio, 
com 21 esculturas e objetos de 1970 até 
92, e 21 gravuras. Em agosto, no mesmo 
espaço, Gustavo Nakle mostra "O Delírio 
do Artista", após a arrasadora instalação 
"Zoofrenia", na Usina do Gasômetro. Tam
bém no BFB, a retrospectiva de Nelson 
.Jungbluth. em dezembro.

O com nhras

Também por iniciativa da Associação Rio-

tística, foi a mos
tra de desenhos de 
Ismael Nerv. em 
maio, na Bolsa de 
Arte. O artista, 
nascido em 1900, 
foi um dos precur
sores do surrealis
mo no Brasil. Con-

DMJLGAÇÀO / CP

Universo de Marc Chagall

viveu, na Europa, 
com André Breton 
e Marcei Noll, men
tores do movimen
to. Hoje é reconhe
cido como um dos 
grandes artistas 
brasileiros.

Cláudia Sperb e os operários de NH

de Escultura" e uma série nova de másca-Escullura mostra a irreverência de Nakle
Obra, de Vieira da Cunha, vencedora do Salao Camara

de doação para o seu acervo. O MAM Prêmio Estadual de Artes Visuais, que se- 
- Atelier de Litografia, criado por rá concedido nos mesmos moldès do Pré-
Marta Louguércio. Anico Herskovits mio da Chico Lisboa,_
e Maria Tomaselll. repassou mais

As coletivas foram o grande hit do ano,

-amese de Andrade e um de seus objetos

Geraldo Markes, em salões e galerias Uesenho surrealista de Ismael Nery

f C ® S. CS,-' to JjlaSWc
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Salão da Chico Lisbôa será um 

dos grandes eventos deste ano
Divuleaçõo/ZH

Depois de um intervalo de 27 anos, a 
Associação Rio-Grandense de Artes Plás
ticas Francisco Lisbôa reativa o Salão 
Chico Lisbôa, que terá sua 15a edição 
realizada nos meses de março e abril deste 
ano. São duas etapas desta grande mostra 
que promete ser um dos maiores eventos 
deste ano, tanto pelo porte, como pela 
qualidade dos artistas gaúchos participan
tes.

A primeira parte é formada pelo Salão 
dos Selecionados, no período de 18 de 
março a 12 de abril, em todo o sexto 
andar da Casa de Cultura Mário Quinta- 
na. Foram escolhidos artistas da capital 
(34) e do interior (13). O objetivo da atual 
diretoria da Associação é promover a exi
bição de um real panorama da produção 
contemporânea gaúcha, sem privilegiar os 
centros urbanos.

A lista dos selecionados é esta: Adnício 
Bortolatto, Alenyr Ávila, Aloisio Peder- 
sen, Ana da Natividade, Ângela Kuc- 
kartz, Ângela Pohlmann, Beatriz Susin, 
Berenice Unikowsky, Bernadete Moojen, 
Carlos Alberto Mayer, Cátia Usevicius, 
Chico Machado, Christo, Circe Saldanha, 
Cláudia Sperb, Cláudia Stern, Cornelia

» •
Paulina 
Eizerik: uma
das
selecionadas 
para a 
mostra

Kudiess, Daisy Viola, Dirce Pippi, Eda Prymm, Rosali Plentz, Rose Osório, Su- 
Lani Fabris, EduardoPires, Eliane Santos sana Barrera, Tânia Bondarenco e Tatia- 
Rocha, Elton Manganelli, Esther Bianco, na Pinto.
Gelson Radaelli, Genoveva Finkler, Hil- A Sala Histórica acontecerá entre 12 de 
da Mattos, Humberto Dutra, Irma Koli- março e 2 de abril, na pinacoteca do 
ver, Isabel Carvalho, José Antonio Viei- Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
ra, José Carlos Moura, Leandro Selister, (Margs). Vão participar 85 entre os 200 
Luis Antonio Kelki, Maria Conceição artistas que integraram os 14 salões ante- 
Menegassi, Paula Mastroberti, Paulina riores da Chico Lisbôa. A curadoria desta 
Eizerik, Paulo Prates, Raquel Bignetti, mostra é de Maria Helena Webster (Cla- 
Renato Coelho, Ricardo Schimitt- rissa Berry Veiga)

) 1 801
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Indicações para o Salão Chico Lisbôa revelam Ibope dos
FraSoRLisbôans“,mHdn 1? “h™?.5 ^™a_“mis^° tUj 18 rae™b™ «PoSSi ‘SS« e pintor Eduardo v™, h, *^^*r^g^f^!>Sua primeira Na cerâmica ganhou Jarria Resmini. mie

ma ampio-de mtere.es e vincuios com as cia„zado, V.eira da Cunha^^. £*,

mpecaveis, as pinturas de Beatriz foram Ubiratã Braga 
merecidamente aplaudidas. Ainda 
goria pintura os três lugares restantes são 
ocupados por Gisela Waetge (representou o 
Rio Grande do Sul na 21a Bienal Interna
cional de São Paulo), Ruth Schneider (tam
bém integrou o time gaúcho na Bienal) e 
Paula Mastroberti.

artistas

reira e

na cate-
No design foram destacados apenas He 

ioisa Crocco e Wilson de Rocco. Entre as 
galerias comerciais de 
ganhou a maior arte a Arte&Fato 
R votação. Depos vêm a
Bolsa de Arte, a galeria Marisa Soibel- 
mann, o Espaço do Banco Francês e Brasi- 
J#tfo-^-a^gência de Arte/NTarèr^iT

o . No campo da escultura,/
cionado. 0nSensemDanieTAc?sm ^Rio Grandc d°

tes Visuais, e um dos mais votados. Ele V
rhilp 0Dpnmei? Iugar com 0 escultor No ltem personalidade cultural, as indi- 
cnneno JMdíLFanas^Logo depois vem caÇões foram paraCarlos Jorge Appel Jus- 

"0ra Fabre’ Genoveva Finkler e Iri- ^ara Cony, Gaudê^oo^FldéRSrTõSm
-U-^rc,a- ------- -£el^ eJ^PauloRlJ^Var eTo pl-'

Jori^ereCamargoTõí indicado para Artista 
Homenageado, seguido porXarlos Scliar,

„_rica --------- ., que Alice Brueggemann e GaudêncioTidéfis-#'
. ■ °nsenso da comunidade artística confirmação ou não da ordem desres nnpn crp°HaÇaa- na lmguagem das gravuras Jnesjiadisputa pela^ premial^serárèí^x 

g andes dimensões. Sua exposição no (zadapõFvõtãçãü-dé todos os associados Ha 
ano passado na Arte&Fato ganhou o aval AssociaÃT^ilS^^Sf^í

£oac£Íção° Menecussi^Rnherufctad“ sera° apresentados oficialmente em
^«olenidade no Teatro Renas-

ESCULTURA -

A mais votada na categoria das gravuras 
er-Maria Lucia Cattani. Um 
reúne o

Iberê Camargo:
o mais votado 

para ser o 
artista 

homenageado 
do Salão

nome

cença.
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15?SALÃO

0 fôlego renovado da Associação Chico Lisboa
Nesta quinta-feira, termina o jejum de quase três décadas

sem o tradicional salão promovido pela mais antiga entidade

de artes plásticas do país. Uma revisão histórica e a 

apresentação de talentos recentes prometem movimentar o

Margs e a Casa de Cultura Mário Quintana
mais expressivos do período acadêmico e o 
responsável pela criação do Margs. A dupla 
de alices, Brueggemann e Soares, marca a 
entrada da mulher como profissional nas 
artes locais. Carlos Scliar e Glauco Rodri
gues são os símbolos da arte gaúcha que 
ganhou projeção nacional. Danúbio Gon
çalves (sem esquecer Carlos Scliar) repre
senta o Clube da Gravura de Bagé, que 
projetou esta técnica e introduziu a con- 
temporaneidade na produção local. Xico 
Stockinger e Vasco Prado exemplificam a 
melhor escultura do Estado.

A curadora Maria Helena Webster escla
rece que não se baseou numa simples amos
tragem cronológica, mas buscou dividir a 
mostra histórica em núcleos e movimentos 
relacionados com os salões da Chico Lis
boa. Com isso, quis oportunizar a análise, a 
interpretação e a crítica do público visitan-

CLARISSA BERRY VEIGA
Editoria 2 o Cademo/Z.H

Após ficar desativado por 27 anos, o 
Salão da Associação Rio-grandense 
de Artes Plásticas Francisco Lisboa 
vai ser reeditado este ano. Esta 15a 

edição será dividida em duas partes — Sala 
Histórica e Mostra de Selecionados — devi
do ao grande número de artistas participan
tes e ao extenso período de tempo da pro
dução artística gaúcha que vai abranger.

A Sala Histórica, com curadoria de Ma
ria Helena Webster, será inaugurada ama
nhã, às 19h, e vai ocupar a área da Pinaco
teca do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Margs). Estarão presentes as obras dos 
primeiros 14 salões da Chico Lisboa, reali
zados entre 1938 e 1964. Dos 200 artistas 
gaúchos que integraram a série de mostras, 
foram selecionados 84, alguns já faleci
dos.

Tela de 
Hofstetter:
pintor 
integrou o 
primeiro 
salão, em 
1938

te.
A Mostra dos Selecionados será inaugu

rada no dia 26 de março, na Casa de 
Cultura Mário Quintana, com 47 nomes da 
produção gaúcha mais recente, completan
do o processo de reativação da entidade de 
artes plásticas mais antiga do país.

Um consistente panorama de três déca
das será proporcionado ao público gaúcho 
com esta exposição. Ado Malagoli encabe
ça a lista de artistas como um dos pintores

Ecletismo e ousadia na trajetória da entidade
A Associação Chico Lisboa foi criada em 9 

de agosto de 1938 por um grupo de artistas 
porto-alegrenses, entre eles João Faria Viana, 
seu primeiro presidente. Na época, a Escola de 
Belas Artes dominava o cenário artístico e era 
contestada por seu caráter conservador, com 
moldes de produção repetitivos. De comum, os 
fundadores da nova entidade tinham apenas 
a ligação com o departamento de ilustra
ção da Editora Globo e o caráter indepen
dente de sua criação artística.

Como diz o artista Carlos Scliar, gaúcho 
radicado no Rio de Janeiro há alguns anos, e 
que com apenas 17 anos integrou a diretoria, 
“era um grupo eclético”, que se autodenomi
nava independente. Guido Mondim, Nelson 
Faedrich, Gastão Hofstetter, entre outros, fi
zeram parte do Io Salão, inaugurado em no
vembro de 38, e que mostrou um panorama 
bastante heterogêneo da arte gaúcha, onde se 
alinhavam desde os mais acadêmicos até os 
mais ousados, como o próprio Scliar. Nas ou

tras edições, o evento foi ganhando novas 
adesões, tornando-se um dos locais de maior 
expressão artística do Estado.

A entidade teve sede própria durante um 
curto período na década de 50, no edifício 
União, na Borges de Medeiros. Nesta época, o 
escultor Xico Stockinger foi presidente por 
mais de uma gestão. Em 53, através de uma lei 
de autoria do então vereador Josué Guima
rães, foi criado o Salão Câmara Municipal de 
Porto Alegre, cuja organização foi entregue à 
Associação Chico Lisboa. Desde este ano, a 
entidade manteve-se como a responsável pelo 
evento do legislativo porto-alegrense.

Em 64, o 14° Salão marcou o recesso 
nas atividades da Associação por quase três 
décadas. Sob a liderança de Vasco Prado e 
Zorávia Bettiol, a entidade foi reativada em 
1979. Em 88, no cinquentenário da Francisco 
Lisboa, na gestão de Maria Leda Macedo, foi 
retomado o Salão Câmara Municipal, suspen
so desde 1960.1938. Nardim, Faedrich, Vasco Prado, Koetz, Goidanich, Petrucci e Hofstetter
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^ Artistas gaúchos em 

evento reativado
0 Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul inaugura ho
je, às 19 horas, em sua Pina
coteca, a Sala Histórica do 
XV Salào de Artes Plásticas 
da Chico Lisboa. Assim, a 
atual diretoria da Associa
ção Francisco Lisboa reati
va um evento que tinha sido 
regularmente realizado en
tre 1938 e 1964. Na mostra 
poderá ser visto um real pa
norama da produção con
temporânea gaúcha. A ex
posição contará com cerca 
de 84 artistas, incluindo 
trabalhos de Ado Malagoli, 
Carlos Scliar, Francisco 
Riopardense de Macedo, 
Francisco Stockinger, Gui- 
do Mondim, João Fahrion,

Plínio Berhardt, Vasco Pra
do, Vera Chaves Barcellos 
e Zorávia Bettiol. Também 
integram a mostra docu
mentos e catálogos dos 
eventos da Associação, des
de sua fundação, no ano de 
1938. Os trabalhos perma
necerão expostos no margs 
até o dia 2 de abril.
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Mostra da 

Chico Lisboa
L A mostra no Margs reunindo trabalhos dos salões da 
Associação Chico Lisboa conta com telas que refazem 
carreiras de alguns dos bons artistas gaúchos. Entre 
tros, os trabalhos de Glênio Bianchetti, que veio participar 
do vernissage, e percorreu a mostra com a curadora Maria 
Helena Webster. Vitorio Gheno, um dos artistas atuantes 
da Chico Lisboa em várias exposições, igualmente estava 
lá. Para Evelin Berg loschpe, retornando esplêndida da 
temporada de verão, o painel com noticiário das artes 
gaúchas, em diversas décadas, colocando em comparativo 
com os accntecimentos em outras latitudes (com referên
cia especial a Semana de Arte Moderna em São Paulo) é 
outro tanto da importância da mostra.

Um crítico de arte dos mais conhecidos disse que 
gostaria de escrever em baixo de alguns trabalhos: “So
corro, mas o que foi que aconteceu com o talento de 
vocês?”, alertando para a queda de qualidade de muitos 
dos artistas. Mas diz que não tem coragem.

ou-

i

Arte: Giênio 
Bianchetti e 
Maria Helena 
Webster, 
mostra no 
Maros
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MARGS (Praça da Alfândega) — Mostra 
Histórica da Chico Lisboa, uma promo
ção da Associação Rio-Grandense de Ar
tes Plásticas Francisco Lisboa, com tra
balhos expostos nos salões realizados en
tre 1938 e 1964 (Pinacoteca). Mostra 
Pinturas de Goeldi e Darei Valença Lins, 
nas Salas Negras, até 30 de março. Proje
to Histórico, obras de Pedro Weigartner,

no Espaço Ado Malagoli até 29 de mar
ço. Artistas Latino-Americanos, na Gale
ria I, e Permanentes e Perecíveis, na 
Pequena Galeria, ambas também até 30 
de março. De terças a domingos, das 1 Oh 
às 17h.
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Salões da Chico Lisboa. Exposição históri- 
co-documental sobre os 26 anos dos salões de 
arte da Associação Francisco Lisboa, com 
obras do acervo do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul e de particulares. A curadora 
da exposição é Maria Helena Webster. Pina
coteca do Museu de Artes do Rio Grande

^4#
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Mostras 3l\zi?^ bflttu-
MARGS (Praça da Alfândega) — Mostra His

tórica da Chico Lisboa, promoção da Asso
ciação Rio-Grandense dc Artes Plásticas 
Francisco Lisboa, com trabalhos expostos 
nos salões realizados entre 1938 e 1964 
(Pinacoteca). Na reinaugurada Galeria Ru
bem Berta, mostra dos acervos das pinaco
tecas municipais. De terças a domingos, das 
lOh às 17h.

CCMQ (Andradas 736) — No Museu de Arte
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artes plásticas * r C“

Os salões da Associação Chico Lisboa
A exposição de selecionados do 15° Salão de Artes Plásticas da Associação 

mostra histórica montada
e a

no Margs fornecem uma visão da trajetória da 

contemporânea do Rio Grande do Sui e sua relação com o Brasil e o mundo
arte

EVELYN BFRC.
Especial/ZH

Dulce Helfer/ZH

$ erá inaugurada depois de c...„ 
nhã, na Casa de Cultura Mário 
Quintana, no espaço que pre
tende ser o embrião do Museu 

de Arte Contemporânea do Rio 
Orande do Sul, a exposição de sele
cionados do 15° Salão de Artes Plás
ticas da^ Associação Chico Lisboa. 
Este salão, o primeiro desde os anos 
da ditadura, foi oportunamente pre
cedido por uma exposição histórica 
que está montada no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Margs).

A mostra do Margs, resultado de 
apurado trabalho de curadoria de 
Maria Helena Webster, retoma os 14 
salões realizados entre 1938 e 1964 e 
lança um olhar retrospectivo sobre as 
artes plásticas no Estado. Trata-se de 
oportunidade única de conferir 
exposição enxuta e de montagem 
cuidada, o que vem caracterizando o 
pensamento artístico no Rio Grande 
do Sul. Apesar do viés de aproxima
ção ser a Chico Lisboa — a mais 
antiga (e possivelmente mais atuante) 
associação de artistas plásticos do 
Krasil -, o que se pode apreciar no 
Margs e um retrato bastante fiel da 
historia das artes no Estado.

Maria Helena Webster

ama-

em

Bronze: h
peça de 
Fernando 
Corona 
presente na 
mostra

aro,
Tela: Figura 

com Gato, de 
Ado Malagoli

curou a
mostra, segmentando-a em nichos 
que falam por si próprios: começan
do com a equipe de desenho reunida .
por Zeuner na Livraria do Globo ela exemplo; entre o primeiro e o segun-
chega aos iniciadores da Chico Lis- sa ões da Chico Lisboa, ambos na 
bôa, em seguida ao segmento que se Vf 3 das Molduras (já que Porto
vincula à Escola de Belas Artes e A egre ainda não contava com mu-
então ao Clube da Gravura. A mos- SeU-OU galeria de arte)> decolavam
tra vem se aproximando do tempo f^ioes a Jat0 do Rio de Janeiro a
presente enquanto se sucedem al- ,Va ,que- E apenas no 3o Salão, 
guns artistas independentes cujas ^eal,zado em 1940 ou-seja, quase
carreiras foram interrompidas; ou- AUaS decadas depois da Semana de
tros que prosseguiram bem como , e Moderna, que se organiza uma 
grupos, como o Bode Preto e do S3 3 modemista. A 
Atelier Livre, para então chegar 
segmento relativo aos anos 60, quan
do pela primeira vez despontam a 
arte concreta e a abstração

moderna, e é neste período, igual- se o Atelier Livre da Prefeit.,™ „ • 
mente, que a indústria automobilísti- mentor é out j Xfco o J~
ca vem instalar-se no País Na cena São 1 ’ ° Stocklnger.
artística despontam os grupos con- Museu de Arrfr \COntar com 0

SfflsSSãgentão Porto Alegre passa a contar Duke Lee realiza n nri™ ’ , es ey
Z dC Arte (criad° ™ nos anos 60, em SâoTauK

^íerge,então, de umclasstcisrnoptp 
ra o que se pode chamar de impres- Branco no Rio ahrinH^ P 6 1?“ larde’ a partir da criação do
sionismo tardio. Em 50 pode-se falar uma militânrilh5! ^ F°1 3S para Espaço N0’ de Vera Chaves Barcel
numa arte expressionista de forte cu- os artistas Porínf— feder3' P3ra Nos anos 70 e 80 não se realizam 
nho soca, e PolitiCo n0 Rio Grande «“"eaaa TZ Ia Chic0' e «■*
“S;- d0 PaiS desponta a^bossa nova. 6 “

No final da década, São Paulo e Pafe“agitado' temporânea do Rio Grande dÒ^e
»iáÍSKn ® museus de arte concreto, no Rio Grande do Sul cria mundo'^ ar'e "°

ao

IMPRESSIONISMO TARDIO - Na
cronologia histórica 
centro da mostra é possível tecer 
algumas relações interessantes. Por

que marca o



MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
EA

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE ARTES PLÁSTICAS FRANCISCO LISBOA

apresentam a mostra

OS SALÕES OFICIAIS DA CHICO LISBOA

1938 a 1964

abertura: 12 de março às 19h 

encerramento: 2 de abril de 1992 

curadoria: Maria Helena Webster

Surgindo quando a cidade já desfrutava do convívio com os profissionais da seção de desenho 
da Livraria do Globo e a Escola de Belas Artes já contava em seu corpo docente com artistas que va
lorizavam o espírito modernista, a Associação entrava em choque com as movimentações artísticas 
na cidade que apoiavam as experiências modernistas do centro do País.

Acompanhou as modificações oriundas da 2? Guerra Mundial e viu a década de 50 surgir trazen
do toda uma transformação cultural a Porto Alegre. No mesmo momento em que os artistas gaú
chos atuavam através do "Clube da Gravura", o Estado organiza-se para criar a Divisão de Cultura, 
que, por sua vez, estrutura o Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Muitas outras alterações no percurso das artes foram ocorrendo: novos grupos, novas associa- 
1? Congresso Brasileiro de Arte, juntamente com o 1? Salão Pan-Americano promovido pe-çoes e o

lo Instituto de Belas Artes da UFRGS. No início da década de 60, com a reunião de um grupo de ar
tistas jovens, liderados por Iberê Camargo, para desenvolver um trabalho livre em artes plásticas, 
surge o Atelier Livre da Prefeitura.

Diante de todos esses movimentos artísticos, o País caminhou para o regime autoritário de 64, 
Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa realizou seu último salão oficial.ano em que a

Atuar como geradora e julgadora de salões em um período tão importante do desenvolvimento 
cultural do Estado foi o principal papel da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa.

As normas de premiação por técnicas, a possibilidade de os artistas inscreverem-se em mais de 
Seção, independente de participar do Júri, entre outros dados, determinaram os valores usados 

para sua avaliação.
uma

Na história de nosso Estado, onde inúmeras tentativas em realizar salões foram feitas, por vá
rios órgãos, tem-se no grupo do "Chico Lisboa" os mentores de um total de 27 salões, entre os ofi
ciais, os da Câmara Municipal de Porto Alegre e dos Jovens e o 1? Salão de Arte Moderna de 1942, 
o blefe artístico.

Realizar uma mostra histórica dos 14 salões oficiais da "Chico Lisboa" tornou-se para nós atraen
te, no momento em que, paralelamente à mostra, nos propusemos a fazer um levantamento da me
mória desta associação e deste período na história do Rio Grande do Sul. Muitos dados estão incom
pletos, entretanto acreditamos ter alcançado o objetivo de realizar uma primeira arrolagem de even
tos que nos mostram ter sido este um período da história do RGS em que houve uma grande eferves
cência cultural no setor das artes plásticas.

Para não fazermos uma simples amostragem cronológica, a exposição histórica foi dividida por 
núcleos e movimentos do Estado, relacionando estes com os salões da Associação de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa. Assim procuramos organizar uma visão de conjunto das inter-relações entre as vá
rias instâncias das artes plásticas no Rio Grande, de modo a oportunizar sua análise, interpretação e crítica.

Maria Helena Webster
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