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INSTITUTO CULTURAL JUDAICO

MRRC CHAGALL

VISITA A PORTO ALEGRE em 7 de maio de 1992 

Programa de Mme. Besse e M. Bosio

1) Chegada no Vôo 110 às 8h30min - recepção no aeroporto por Lucia;

2) 9h00 - visita ao Departamento de Memória do Instituto Cultural

Judaico Marc Chagall;

3) lOhOO - reunião com a Câmara de Artes do Instituto

no Museu de Arte do Rio Grande do Sul;

4) llhl5 - visita às instalações do Museu onde será a exposição;

5) 12h30min - almoço no City Hotel com as presenças de:

- Sra. Mila Cauduro - Secretária de Estado da Cultura;

- Sra. Margarete Moraes - Coordenadora de Artes Plásticas da Pre

feitura Municipal de Porto Alegre, 

presentando o Secretário Municipal de 

Cultura;

- Dr. Jaques Bacaltchuk - Presidente do Instituto Marc Chagall;

- Sr. Abrahão Faermann Sobrinho - Diretor Executivo do Instituto

Marc Chagall;

- Sra. Evelyn Berg Ioschpe - Coordenadora da Câmara de Artes do

Instituto Marc Chagall;

- Sr. Albano Volkmer - Diretor do Museu de Arte do RGS;

- Sr. Paulo Gasparotto - Jornalista e Marchand;

- Sra. Maria Luíza - do setor cultural do Jornal Zero Hora;

- Sra. Rosângela Schimidt - Coordenação de comunicação do Institu

to Marc Chagall;

Produtora do Inst. Marc Chagall.

6) 14h30min - Visita à Casa de Cultura Mário Quintana junto com a

Diretora Sra. Regina Escosteguy;

7) 16h00 - Visita ao Theatro São Pedro com as Sras. Eva Sopher, direto

ra do teatro e Maria do Carmo Albon, esposa do diretor da 

Aliança Francesa em Porto Alegre, M. Philippe Albon.

8) 17h45min - Ida para aeroporto;

Marc Chagall,

re-

Srta. Lucia Tedesco Silber

9) 18hl5min - Partida de Porto Alegre.

Obs.: Podemos agendar visita ao Espaço Cultural do BFB para tarde.

(fjúLlt-O

Dom Pedro II, 1220/216 - Fone: (051) 343.5748 - CEP 90550 • Fax: (051) 342.0934 - POA - RS
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UNIVERSO DE CHAGALL
O Museu de Arte do Rio Grande 

do Sul vai expor, de 4 de junho a 5 
de julho, a mostra Universo de 
Chagall. A exposição é composta 
por gravuras, cartazes, livros, selos, 
fotos e objetos pessoais do artista, 
quase 400 peças. Considerada um 
dos mais significativos eventos do 
ano no circuito artístico, a mostra 
estará no Museu de Arte de São 
Paulo (MASP) a partir de terça-fei
ra próxima, reunindo, pela primei
ra vez no mundo, todo o conjunto 
da obra gráfica de Marc Chagall 
(1887-1985). A realização é do Ins
tituto Cultural Judaico Marc Cha
gall e do Consulado Geral da Fran- Marc Chagall: em junho no Margs 
ça em São Paulo.
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Viagem onírica ao
UNIVERSO 

DE CHAGALL
mverso de Chagall. ex
posição organizada 
pelo Serviço Cultural 
do Consulado da 

França, sob patrocínio do 
Banco Francês e Brasileiro e 
apoio da Varig, estará no 
MASP (Museu de Arte de São 
Paulo) de 5 a 31 de maio É a 
primeira vez que se realiza no 
Brasil uma exposição tão 
completa e abrangente — são 
400 peças — do grande ar
tista falecido em 1985, aos 97 
anos Além de seu valor artís
tico. o acervo forma uma re-

u
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| trospectiva da carreira de A baía dos 
| Chagall cobrindo um período anjos e 0 
| de mais de meio século de palhaço 

produção
A exposição permite uma (acima), 0 

fascinante viagem em que pintor 
cada escala é um cartaz, uma 
gravura, uma tela. ou cartões, 
livros, fotos e até objetos pes
soais que pertenceram ao ar
tista Através de 15 lâminas 
de litografia, a exposição 
exibe didaticamente o nasci
mento de um dos maravilho
sos cartazes que também 
contribuíram para a fama do 
artista. Há ainda 82 fotogra
fias das mais diversas épocas 
da vida de Chagall e como 
uma exposição dentro da ou
tra, a fantástica coleção de 
105 gravuras, criadas entre 
1931 e 1956, onde ele inter
pretou a Bíblia.

Gerard Bosio, amigo pes
soal de Chagall e curador de 
suas obras, estará no Brasil 
nos dias que antecedem a 
inauguração para coordenar 
pessoalmente a montagem 
da exposição. E, para que um 
público ainda maior tenha a 
oportunidade de assistir a ela. 
a mostra será levada a Porto 
Alegre por iniciativa do Insli- 
tuto Cultural Judaico Marc 
Chagall. Assim, todos po
derão compreender por que o 
grande poeta Blaise Cendrars 
disse certa vez que "Chagall 
pega uma igreja e pinta com 
ela."

Wi m musico
:S

em rosa 
e As quatro 
estações: 
alguns dos 
trabalhos do 
Universo de 
Chagall,

mw

msm
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sarna
A obra de Marc Chagall estará exposta
em São Paulo e Porto Alegre.

92 IHwheJ 02 DE MAIO DE 1992
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• EXPOSIÇÃO “Universo de 
Chagai” será inaugurada hoje 
no Masp, em São Paulo.
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Universo de Chagall 

vem a Porto Alegre
Reproduções Genaro Joner/2

O Instituto More Chagall., o Consulado 

Geral da França e o Margs trazem à 

capital gaúcha em junho uma das 

maiores mostras já organizadas sobre a 
obra gráfica do artista. A exposição está 

sendo exibida em São Paulo no Masp 

até 31 de maio
MARIA ALICE BRAÇA Nr A

I

25 fontes diferentes, entre colecio
nadores espalhados pela França, 
Estados Unidos, Israel, Itália e Ale-' 
manha. Desde 1984, quando o 
Museu de Arte Moderna de Paris 
organizou a retrospectiva Oeuvres 
sur Papier, não era montada uma 
exposição tão completa da obra 
gráfica do pintor russo, naturaliza
do francês.

N enhum outro título seria mais 
correto para esta exposição do 
que Universo Chagall. Orga

nizada por um amigo do artista, 
Gérard Bosio, autor de cinco livros 
sobre Chagall e curador de outras 
30 exposições sobre ele, 
reúne 432 trabalhos, configuran
do^ num vasto panorama da obra 
gráfica do pintor. Atualmente no 
Museu de Arte de São Paulo 
(Masp), onde permanece até 31 de 
maio, ela deve ser inaugurada 
Porto Alegre no dia 11 de junho no 
Margs, com encerramento previsto 
para 15 de julho.

A exposição Universo Chagall, 
aberta no Masp no dia 5 de maio 
passado, engloba entre outras pe
ças 140 cartazes, 42 gravuras — 
litografias e águas-fortes, entre elas 
oito dedicadas a fábulas de La Fon- 
taine e três para peças de Gogol — 
e 105 gravuras da série A Bíblia. 
Além de objetos pessoais, como a 
paleta de pincéis de Chagall, abran
ge ainda 82 fotos, cartões, catálo
gos, livros e selos. Para organizá-la, 
o curador Gérard Bosio

Cartaz: O Circo com o Palhaço Amarelo. 1967

O russo incansávelEXPOSIÇÃO — Da mostra Univer
so de Chagall faz parte uma série 
de gravuras sobre a Bíblia, 
mendada ao artista por um colecio
nador, que pode ser classificada co
mo uma “exposição dentro da ex
posição”. Algumas gravuras dessa 
série foram mostradas em Porto 
Alegre, também por iniciativa do 0 Anjo do Julgamento: 
Instituto Cultural Judaico Marc 
Chagall, em 1987, com curadoria 
de Evelyn Berg Ioschpe, em come
moração ao centenário do artista.
Da mostra Chagall e a Bíblia fize
ram

a mostra
Classificado como um sujeito enigmático, misterioso 

e trabalhador, Marc Chagall nasceu em 7 de julho de 
1887, na pequena cidade de Vitebsk, região delimitada 
para a moradia dos judeus russos. Com a ajuda de um 
mecenas, o artista mudou-se para a França em 1910 
onde pintou seus primeiros quadros. Em 1937 obteve 
cidadania francesa. Quatro anos depois, partia para os 
Estados Unidos. Com o fim da guerra 
retornou à França.

O artista morreu em 1985. Em 98 anos de vida 
orjou cenários de balés, de teatro, foi ilustrador, pin- 
or, gravador, escultor, autor de vitrais memoráveis, fez 

tapeçarias, cerâmicas e até literatura. Mas não é sua 
produção que o torna um dos melhores artistas 

do século. Ele se distingue pela técnica 
romântico das cores, vivas e luxuriantes.

A pintura foi sua

MARC CHAGALLenco-
CEUVRI: GR A VI-

BERGGRUEN
-C lf I Dl !'i MVIRSITI

em
PARIS

cartaz de 1974

1931 e 1939, cada obra é legendada 
pelo versículo que a inspirou. Ro
mântica e impressionante é a visão

parte âguas-fottes e litografias ^nfsío^gue^o 
do Sprengel Museum de Hanno- que, ,raido pela® sua paixaCS

olhos furados, derrubou a casa on
de estava aprisionado, morrendo 
para matar os filisteus inimigos. 
Sansão, na versão do artista, é o 
bem abatendo o mal — os homens 
que cerceavam as crenças e as 
idéias.

o pintor

imensa
e pelo usover.

As 105 cenas bíblicas de Chagall 
são consideradas obras-primas e já 
renderam mostras individuais tam
bém em Paris, Veneza, Viena e 
Chicago. Realizadas após uma visi
ta do artista a Jerusalém,

. . expressão. Seus quadros
mais importantes — O Violinista (1912); Duplo Retra-
n ^ de Vinho (I9I7)'° Sonho (1927); O Circo 
. .. . , No,vo e Noiva com a Torre Eiffel (1928)- O 
Violoncelista ( 1939); O Malabarista (1943); e O Rei 
David (1951) - estão espalhados pelos mais famosos 
museus do mundo.

maior

recorreu a entre
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“UNIVERSO de ChagalT é a 
exposição que estará no Masp 
(SP) até dia 30 e que chega ao 
Margs no dia 0 de junho. A 
mostra reúne gravuras, carta
zes. livros, selos* lotos e obje
tos pessoais do artista* num to
tal de 400 peças.
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encontros
ENCONTRO COM A ARTE: MARC CHAGALL
-Dia 25 de junho, às 14:30hs, ocorre palestra no 
auditório do MARGS sobre este artista de 
me internacional, juntamente com a exposição de 
seus trabalhos que o Museu está promovendo in
tegrado ao Instituto Cultural Judaico Marc Cha- 
gall, apresentada por José Amaral.

reno-
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j 2 - UNIVERSO DE MARC CHAGALL - Os
trabalhos de Chagall primam pela fantasia e li
rismo com que resgata a memória cultural ju
daica. Por meio do excesso de cores, figura
ções, e de deformações geométricas, o artista 
procura retratar a alma do povo, o que confere 
um caráter humanístico forte em toda a sua 
obra. A presente mostra é realizada com mate
rial fornecido pelo Instituto Marc Chagall, in
tegrada por originais do autor, gravuras, fo
tos, cartazes e objetos do artista, de 11 de ju
nho a 15 de julho - Pinacotecas l,ll e III, Salas 
Negras e Galeria II.
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MOSTRA — A exposição Universo 
Chagall, o maior evento de artes plás
ticas do mês, organizado pelo Instituto 
Marc Chagall, Consulado-Geral da 
França e MARGS abre dia 11, no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
A mostra reúne 432 trabalhos do ar
tista russo, entre cartazes, gravuras, 
fotos, cartões, catálogos, livros, se
los e objetos pessoais.

Sem o peso de Chagall, 
talento reconhecido, o escultor 
guaio Gustavo Nakle vai montar sua 
exposição no espaço da Usina do 
Gasômetrodia 30. Ele já participou de 
Bienais e tem peças em diversos mu
seus da Europa.

O MELHOR
Filmes - Estréia Local

mas com 
uru- Instínto Selvagem*

Os Reis do Mambo
Ciclo Fassbinder

A Vida e Sonho
Macbeth 11 Teatro da OSPA
As Atrizes 24 Theatro São Pedro
Exposições
Urverso Chagall 11 Margs

Shows
Nei Lisboa Theatro Sao Pedro16

13 Reitoria da UFRGSDionne Warwick
Soc. Ginástica (NH)Marina** 26

Zarif/Arte ZH* Pré-estréia dia 4, à meia-noite, no ABC ** Estréia dia 03/07 em POA, na Reitoria da UFRGS
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Chagall em video, 
seminário e mostra

Será aberto hoje, às I5h, e vai 
até 24, o seminário de Extensão 
Universitária “Universo de Cha- 
gall”, no Margs (Pça. da Alfân
dega). Inscrições podem ser fei
tas no Instituto Cultural Judaico 
Marc Chagall (D. Pedro 2o 
1220/216
1.000.00. Este seminário que tem 
como objetivo aprofundar os co- quinta, respectivamente “Técni- 
nhecimentos sobre Chagall, bem cas de Gravura”, com Anico 
como técnicas de gravura, come- Herskovits e Mirian Tolpolar, e 
ça com a palestra do jornalista e “Chagall no Contexto da Moder- 
especialista em arte, Luiz Carlos nidade”, com José Luiz do Ama- 
Barbosa e a marchand Marisa ral e abertura da exposição de 
Soibelmann. Amanhã, será a vez mesmo nome, no Museu. E dia 24, 
do historiador Luiz Roberto Lopez mesa redonda às l9h. Também, 
falar sobre “Chagall, na Trilha da nos dias 17 e 24 de junho e 1 de 
História e da Música”, e quarta e julho, mostra de video, às 15h.

fone 342.0934). Cr$ O artista abordado
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O mundo mágico de Chagall
sr^ aa-rApri-gemo produzido pela arte moder- exposição de peso . ' m 1984 durante u™a mos-

na é o convite feito pela mostra que O Margs vai abrigar 140 cartazes * A «xpo^°» correta-
maugura nesta quinta-feira, às Produzidos pelo artista ao longo de 50 aa/,f•Universo Chã' 
18h30min, na Pinacoteca do Margs anos’ 42 gravuras — águas-fortes e f? p fxlblda no Museu de Arte de 
Reunindo mais de 400 peças de Marc l,t0§rafias —, desenhos feitos para ° aul° de 5 a 30 de ma,°- Patroci- 
Chagall, a exposição será aberta ao ed,ções das fábulas de La Fontaine e nada ^ Banco Francês e Brasileiro 
público na sexta-feira, dividida em de PW* de Gogol, dos anos 20, além [ P^movida pelo Instituto Judaico 
dois espaços: o Museu de Arte do Rio de l’vros’ cartões e selos de correio Marc Chagall, aqui vai ser acompa- 
Grande do Sul e o Espaço Cultural do ,enhados P°r Chagall e até sua nhada de vários eventos paralelos: 
Banco Francês Brasileiro (Rua Si Pa'ela e seus Plncéis. O conjunto exi- um seminário de extensão universitá- 
queira Campos 824, quinto andar) ria °do b°m retrat° da traj£tÓ' na’mesa'redonda e aPresentação de 
onde ficarão as 105 gravuras que “^gunda vez que a obra ' VÍde°S ' ^

u

Mostra.' são mais de 
400 peças do artista 
(foto), como o cartaz 
acima, divididas em 
dois espaços: o Margs 
e o Espaço CulturaI do 
Banco Francês 
Brasileiro



J o rn* 1: ^o fj x
( ...

■' ' ■ ...

°JLlS:.£... /.li S 
__•_ ...r

■A * *iuo síí : JjjMLU £<£SoQê>C
",U "" ^***“"'*,’*—"■ """ ' T ,.*0 .,*71 KW 1—X-

MJCTS0 CHAGALL SERÁ ACOMPANHADA 

DE DEBATES E SEMINÁRIOS
A programação paralela à mostra O Universo de Chagall, que 

terá abertura oficial na quinta-feira, e poderá ser vista pelo 
público no Museu de Arte de Rio Grande do Sul a partir de 
sexta-feira, começa hoje. Às 15h, acontece a palestra Chagall, a 
Audácia da Independência, com Luiz Carlos Barbosa, jornalista 
e especialista em arte, enquanto a marchand Marisa Soilbel- 
mann dá início a um Seminário de Extensão Universitária. As 
inscrições podem ser feitas no Instituto Cultural Judaico Marc 
Chagall, telefone (051) 342-0934. As palestras estão programa
das para o Margs (Praça da Alfândega s/n) até sexta-feira. No 
mesmo dia, a partir das 18h, o curador da exposição, Gérard 
Bosio, conduz visita guiada.

AFDrrr'
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LUIZ ROBERTO LOPEZ — Sobre "Cha- 
gall, na Trilha da História e da Música". 
15h, no Margs (Praça da Alfândega, s/n).
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Universo de Chagall em 

grande retrospectiva
O Instituto Cultural 

Judaico Marc Chagall 
inaugura hoje, às 18h3ü 
mm, na Pinacoteca do 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, a exposi
ção “Universo de Cha- 
gael”, que reúne mais de 
500 peças gráficas produ
zidas ao longo dos 98 anps 
de vida do artista. A sene 
de gravuras “A Bíblia” fi
cará exposta no Espaça 
Cultural do BFB 'Rua Si
queira Campos, 824), ja 
que o banco é o patroci
nador do evento. Sao 10o 
gravuras que mostram 
passagens híblicas “so
nhadas” por Chagall. Os 
cartazes, painéis de com
posição gráfica, selos, 
obras comparativas, car
tões e fotografias ficam 

Margs. Â curadoria e 
do colecionador francês 
Gérard Bosio, amigo do 
pintor desde 1966. Am
bas as mostras permane
cem à disposição do pú
blico até 5 de junho.

Paralelamente à mos
tra “Universi.de Cha
gall” serão realizados se
minários de extensão 
universitária, mesa-re
donda e apresentaçao de 
audiovisuais, videos e fu
mes. O seminário ja estâ 
acontecendo no próprio 
Margs, com a presença de 
vários especialistas na 
obra de Chagall, sendo 
que hoje, às 18 horas, 
ocorre uma visita guiada

es*»?19 horas, será realizada 
uma mesa-redonda; e a

asasfsWsSSK
Geral da França em bao
Paulo.

Obras esta
rão em dois 
locais

no
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Afinal, ‘Universo de Chagail’ aqui
Será inaugurada, às I8h30min, no Margs (Pça. da Alfân

dega), a exposição “Universo de Chagail”, com 500 peças 
que procuram apresentar o que o artista produziu grafica
mente durante sua vida. A seleção de gravuras “A Bíblia”, 
também de Marc Chagail, ocupa, a partir de amanhã, o 
BFB (Siqueira Campos, ). No Espaço Novos Meio da 
CCMQ (Andradas, 736), Daisy Viola exibe, às 19h30min, a 
série “Por Trás do 
Palhaço Rasgado”, 
com 8 pinturas em 
acrílico sobre teci

do. O Mac, na CCMQ, a- 
presenta 30 obras do acer
vo, às 19h, divididas em 
quatro mostras. E Márcia 
Papalêo, inaugura, no 
Sweets Club (Santo Anto- 
nio, 836), às 21 h. a mostra 
de fotos “Imagens Circen
ses”.

Chagail (acima! e Daisy Viola i
■ •

* rí l •LJ

Foto de Márcia Papaléo
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□ SEGUNDO CADERNO

gasparotto.
__Companhia

imprescindível
A mostra de Chagall, cuja 

inauguração acontece hoje, 
com o merecido 

reconhecimento de ser um dos 
acontecimentos de real 
importância no calendário de 
artes deste ano, trouxe à baila 
diversas histórias referentes ao 
grande pintor. Chagall foi um 
grande dependente dos cuidados 
femininos. Tanto quanto Picasso, 
nunca dispensou a companhia 
feminina muito próxima.
Inclusive uma ligação com 
holandesa, da qual teve um filho, 
veio a público após sua morte 
com o reconhecimento dos 
direitos do filho à herança.

Após o desaparecimento de sua 
primeira mulher, Bella, Chagall 
experimentou épocas de 
desencanto até a aproximação de 
Vavá, que seria sua enfermeira 
até tornar-se sua esposa e 
posteriormente sua viúva. Esta 
dependência esteve sempre 
relacionada a seu bem-estar 
pessoal, e até a influência em seus 
trabalhos, com os casais de 
namorados etéreos e esvoaçando 
nos céus.

uma
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palestras
JOSÉ LUIS DO AMARAL - Crítico de ar-
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PALESTRA
CiIAGALL NO CONTEXTO DA MO 

DERNIDADE — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da Alfân
dega s/n), às 15h, com o crítico de arte 
José Luis do Amaral. A palestra inte
gra a programação paralela à mostra O 
Universo de Chagall. Promoção do Insti
tuto Cultural Judaico Marc Chagall. Às 
18h, o curador geral da exposição, Gé- 
rard Bosio, conduz visita guiada à mos
tra. Aberta ao público em geral.
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VISUAIS
INAUGURAÇÕES
UNIVERSO CHAGALL — No Museu

de Arte do Rio Grande do Sul (Praça 
da Alfândega, s/n°), realiza-se hoje, às 
18h30min, na Pinacoteca, a inaugura
ção oficial da superexposição sobre Marc 
Chagall, reunindo mais de 400 peças. A 
mostra será aberta ao público amanhã, 
dividida entre o Margs e o Espaço Cultu
ral do Banco Francês Brasileiro (Siqueira 
Campos 824, 5o andar). Até 5 de julho.
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VISUAIS
UNIVERSO DE CHAGALL — No Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul(Praça da Alfân
dega s/n), abre hoje ao público a supermos- 
tra Universo de Chagall, reunindo mais de 
400 peças. Parte da mostra, as gravuras da 
série A Bíblia, ficará no Espaço Cultural do 
Banco Francês e Brasileiro (Ruaua Siqueira 
Campos 824, 5o andar). Até 5 de julho, 
Margs, de terça-feira a domingo, das lOh às 
17h; e no Espaço Cultural do BFB, de 
segunda a sexta-feira, das lOh às 
16h30min.

no
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Entusiasmo
com o mestre

A mostra de Marc Chagall 
das mais importantes motivações
do ca,endar,° de artes nesta tempo
rada, faz os marchands comenta
rem a

, uma

respeito dos colecionadores 
que possuem trabalhos de Chagall 
uma das gravuras sobre a Bíblia e 
da maior qualidade, existentes no 
Sul íntegra o acervo selecionado 
pelo colecionador Sócrates Lubian- 
ca durante a existência. Esta gra
vura fez parte de uma coleção ven
dida pelo marchand uruguaio Jor
ge Castillo, que é igualmente um 
dos maiores especialistas da obra de 
Joaquim Torres Garcia.

«



í

-1»i*l:
^_/ Q Ç>

p i» «: ^ Cxao\

r-
• * i i:,Mi /-9A. - i

0 universo de Chagall revela um gênio
Dividida em dois espaços de exposição, abre hoje ao público a mostra Universo Chagall, composta de mais de 400 peças

0 QUE HÁ PARA VER

Cartazes (originais e litografias)
Gravuras (série A Bíblia)
Fotos do artista , • .. . ....... - ..
Peças de bibliografia (livros, catálogos e documentos) jf|
Gravuras (águas-fortes e litografias)
Lâminas (cartazes litográficos)
Seios e objetos pessoais

140
105
82
54J
28

J5)
8

Zarií Arte ZH

MARIA ALICE BRAGANÇA de Guillaume Apollinaire, ao visitar o 
ateliê do artista em Paris pela primeira 
vez em I910. “Sobrenatural”, exclamou 
o poeta, ao ver as telas de Chagall.

PLURALIDADE -0 universo de Marc Chagall, conside
rado o último grande gênio da arte 
moderna, pode ser visitado a partir 

de hoje na monumental mostra que se 
dividirá entre o Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul

Nascido na aldeia 
russa de Vitebsk, em 1887, e morto em 
Saint-Paul-de-Vence, no Sul da França, 
em I985, Marc Chagall exercitou 
genialidade na pintura, escultura, gra
vura, desenho, cartaz, mosaico, cerâmi
ca e vitral, com incursões em selos e até 
na literatura ao longo de sua vida 
quase centenária. Fez até um rótu
lo de vinho para o Mouton Rotschild. 
Suas obras estão espalhadas

e a galeria do Espa
ço Cultural do Banco Francês e Brasilei
ro. Composta por mais de 400 peças, 
reunindo desde gravuras originais a car
tazes, documentos, selos e livros. Uni
verso de Chagall é a exposição mais 
completa já realizada no Brasil sobre o 
pintor. Apenas a mostra da série A Bí
blia, que ficará na galeria do BFB,. 
mais de cem gravuras, já poderia 
considerada uma mostra completa.

sua

nos mais
importantes museus do mundo e os vi- 
trais podem ser admirados em locais 
como a catedral de Metz, na França; a 
sinagoga do Centro Médico Hadassah, 
em Jerusalém; a catedral de Reims, na 
Inglaterra; e na sede da Organização das 
Nações Unidas, nos Estados Unidos.

com
ser

Além de São Paulo, onde esteve 
exibição até 31 de maio no Museu de 
Arte, Porto Alegre é a única cidade 
brasileira a ter a oportunidade de vê-la, 
numa realização do Instituto Cultural 
Judaico Marc Chagall, do Margs e do 
Consulado Geral da França em São 
Paulo, com patrocínio do Banco Fran
cês e Brasileiro. Acompanhando o perío
do de exibição do Universo de Chagall, 
que vai até 5 de julho, foi preparada 
uma programação paralela, composta de 
um seminário de extensão, já em anda
mento no Margs; uma mesa-redonda 
dia 24 de junho, sobre a linguagem do 
artista; e uma mostra de videos e filmes, 
prevista para os dias 17 e 24 de junho e 
l ° de julho.

Apesar da mostra enfocar basicamen
te os trabalhos gráficos de Chagall, é D Universo de Chagall — No Museu de 
possível observar através dela todas as AÁr!f- l{° Urande do Sul (Praça da 
fases deste multiartista, que tem sido j'f?nde.* 'T 
rotulado como primitivo, ingênuo, ex Hh. ate 5 de julho. A séneA BMm
pressionista e surrealista, mas cUJa obra
ultrapassa esses conceitos. Talvez a me- Campos 824. 5o andar), de segunda a 
lh°r definição para seu trabalho seja a sexta-feira, das lOh às 16h30min.

em

Para organizar a mostra Universo de 
C/ragall, o francês Gérard Bosio 
reu a 25 fontes espalhadas pela França, 
Estados Unidos, Israel, Itália e Alema
nha. Amigo de Chagall desde 1966, Bo
sio foi curador de 25 exposições sobre a 
obra do artista e responsável por cinco 
livros sobre ele. As obras de Marc Cha
gall atingem altas cotações no mercado 
internacional. Uma gravura chega a 
custar US$ 200 mil, e um dos cartazes 
expostos no Margs, um original em lito
grafia, é avaliado por Bosio em US$ 50

recor-

no

mil.

0 último gênio da arte moderna; a exposição é a mais completa de Chagall já mostrada no Brasil
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Efervecência cultural
Apesar da cara feia da crise,

Porto Alegre revela uma vez mais 
que tem público para as mais 
variadas atrações artísticas. Neste 
final de outono, a cidade vive um 
período de efervescência cultural: há 
uma dezena de espetáculos teatrais 
em cartaz, alguns de excelente nível, 
14 musicais e o Margs abriga a 
extraordinária mostra que é 
Universo de Chagall. Apenas temos 
nos ressentido em um aspecto, pois 
grandes êxitos internacionais 
continuam a passar ao largo do

Guaíba. Apenas para citar dois 
exemplos, Dionne Warwick, que 
chegou ao Brasil para se apresentar 
no Rio, São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre, cancelou sua vinda ao 
Estado. E a Hallé Orchestra, de 
Manchester, que também aporta ao 
país, sequer considerou a hipótese 
de uma escala aqui. Como em 
passado nem tão distante a Capital 
já aplaudiu estrelas de igual ou 
superior magnitude, é de esperar 
que esse quadro possa ser mudado.
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DOMINGO, 14 de junho de 1992 — 17VARIEDADESCORREIO DO POVO
TX MAIS l.KITURA NO;; -UV ariedades /Reportagem

Raquel Sager Chagall e realizada, junto com ele,

M ais do que palavras, falam as em 1970, porém reunindo apenas 57
imagens da obra de Marc obras. Na atual há diversos ortgi-

Chagall que está em exposição no nais das obras que ele usou para
Margs (Pça. da Alfândega, s/n) e fazer os cartazes de apresentação
no BFB (Siqueira Campos, 824), das suas mostras, para os quais ele
com a série “A Biblía”. O “Univer- produzia, inclusive, as letras. Tam-
sos de Chagall” é composto por bém podem-se ver esboços (multo 
mais de 500 peças entre gravuras, bem trabalhados) da pintura da Cú- 
livros, selos, fotos, objetos pessoais pula da Opera de Paris. O amigo 
e principalmente cartazes, fazendo Bósio tem uma visão muito grande

í&iUy K da obra de Chagall (como o amor. o nica do artista. Assim, junto com as 
' circo, a religião, surrealismo, im- águas-fortes originais de ilustração

(todo o térreo) e uma galeria no pi- realizaçao da mostra e do InstitutoUm dos vitrais feito pelo artista
so superior. Conforme Bosio, esta Cultural Judaico Marc Chagall com 
mostra foi idealizada pelo próprio opatrociniodoBFB.

O artista que ê tema da maior exposição deste ano na cidade

Raramente se tem chance de ter uma visão de conjunto de
uma produção artística que ocupou toda uma vida. No Margs,

agora, Chagall se mostra praticamente por inteiro (e em
praticamente todo o prédio do Museu), através de

trabalhos que ele próprio selecionou e aos quais muitos
outros foram anexados. E Valesca de Assis, que lança novo

livro, chega dos Açores com uma bela colheita de imagens da
Detalhe da Cúpula da Gpera de Paris, utlizado no cartaz de abertura da Óperavida em mutação a partir de ciríco telenovelas brasileiras no ar. 'Moisés' da série da Bíblia, no BFB
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gasparotto

Olhar atentoI

<?wuma das melhores e mais inteli
gentes possibilidades de conhe
cer e compreender a criação e 

obra de um dos maiores pintores 
deste século é o que proporciona o 
Museu de Arte do Rio Grande do 
aul comnu a exP°s'Çã° Universo de 
Lnagaii que tem a curadoria do 
colecionarod Gérard Bósio. O salão 
principal e as demais salas do 
Margs estão ocupadas 
ters, livros

com os pos- 
e gravuras, estas com 

montagem que permite estudo de
talhado e comparativo dos traços 
de Chagall, e desde a inauguração 
tem sido muito visitados.

Entre os primeiros que tiveram a 
companhia de Gérad Bósio para 
percorrer a exposição, que tem a 
chancela do Instituto Cultural Ju
daico Marc Chagall, Beatriz e 
Abraao Faermann, Sandra Bacalt- 
chuck Beatriz Pecis, e o rabino 
Alejandro Lilienthal. O restante da 
mostra, a série de gravuras bíblicas 
esta instalada no no salão do Banco 
h rances e Brasileiro.
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MOSTRAS
CHAGALL E A BÍBLIA — No Espaço 

Cultural do Banco Francês e Brasileiro 
(Siqueira Campos 824, 5 o andar), ex
posição de uma série de mais de cem 
gravuras de Marc Chagall. De segunda 
a sexta, das lOh às 16h30min. Até 5 de 
julho.
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ROTEIRO DA

Arte na praça
A exposição Universo de 

Chagall chega à capital depois 
de passar com sucesso por São 
Paulo. São mais de 400 peças, 

entre gravuras, cartazes, 
livros, selos e objetos pessoais 

do artista. 12

Universo de Chagall. Mais de 400 peças 
entre gravuras, cartazes, livros, selos, fotos e 
objetos pessoais do artista Marc Chagall che
gam à cidade depois de passar com sucesso 
por São Paulo. A exposição foi organizada 
por Gérard Bozio; Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Pinacotecas, Salas Negras e 
Galeria II, Praça da Alfândega, s/n.”, tel. 
227-2311. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até 5 de julho.
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UNIVERSO DE CHAGALL 
— O Instituto Cultural Judai
co Marc Chagall, o Banco 
Francês e Brasileiro, o Consu
lado Geral da França em São 
Paulo e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul realizam a 
exposição “Universo de Cha- 
gall”, na Pinacoteca do 
Margs. As gravuras que com
põem a série “A Bíblia” estão 
expostas no Espaço Cultural 
do Bfb, à Rua Siqueira Cam
pos, n? 824, 5? andar, de 12 
de junho até 5 de julho.



| D í, t a - 

j P&g-i n*:_ _.

Xo f *Q€ i qj

| Âsaunto.^v^^

UNIVERSO DE CHAGALL CONQUISTA 0 PÚBLICO,

Mais de 3 mil pessoas já visitaram a supermostra Universo de 
Chagall, inaugurada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul no 
último dia 11 de junho, com mais de 300 peças. A exposição da série 
Chagall e a Bíblia, com mais de cem gravuras, em exposição no 
Espaço Cultural do Banco Francês e Brasileiro, onde pode ser 
visitada de segunda a sexta, das lOh às 16h30min, também tem 
registrado grande visitação. A mostra continuará ocupando as Salas 
Negras e Galeria II, do Margs, até dia 15 de julho, e as Pinacotecas 
I, II e III até 19 de julho, data também do encerramento da mostra 
no BFB. A visitação ao museu está aberta ao público de terça a 
domingo, das lOh às 17h. Às 16h, é exibido no auditório um vídeo 
com a
poucos meses antes de sua morte.

última entrevista concedida por Marc Chagall, em 1987,
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VISUAIS
Com mais de 3 mil visitantes até o momento, a 

supermostra Universo de Chagall se destaca na progra
mação de artes do mês. Composta por mais de 400 
peças, entre gravuras originais, cartazes, fotos do artis
ta, livros e selos, a exposição foi dividida em dois locais. 
De segunda a sexta, a série de gravuras A Bíblia está 
sendo exibida no Espaço Cultural do Banco Francês e 
Brasileiro. De terça a domingo, a exposição pode ser 
visitada no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, onde, 
às 16h, está sendo apresentado um vídeo com a última 
entrevista concedida pelo artista, em 1987, poucos 
meses antes de morrer, ao repórter Roberto D’Ávila. 
Também para esta semana a programação paralela 
prevê a realização de uma mesa-redonda sobre a obra 
do artista, no Margs, quarta-feira, às 19h; e apresenta
ção de filme, dirigido por Robert Hessens, 16mm, em 
francês, sem legenda, na Sala Paulo Amorim, às 
13h30min, na sexta, sábado e domingo.
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Universo de Chagall. Mais dc 400 peças 
entre gravuras, cartazes, livros, selos, lotos e 
objetos pessoais do artista Marc Chagall che- 

à cidade depois de passar com sucesso 
São Paulo. A exposição foi organizada 

por Gérard Bozio. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Pinacotecas. Salas Negras e 
Galeria II. Praça da Alfândega, s/n ’ teh 
227-2311. De terça a domingo, das lon as 
17h. Até 5 de julho.

gam
por
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■ E, no Margs (Praça da Matriz), às 19h, 
redonda com Alziro Azevedo, Joaquim Fonseca, Nel
son Jungbluth e Rubem Pechansky, entre outros, 
sobre a mostra "Universo de Chagall".

mesa-
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UNIVERSO DE CHAGALL - ...
Margs (Praça da Alfândega s/n°, 227- 
1962), mostra de mais de 300 peças, 
reunindo cartazes e litografias do artis
tas, além de livros e fotos dele. Até 15 
de julho, nas Salas Negras e Galeria II; 
e até 19 de julho, nas Pinacotecas I, li 
e III, de terça a domingo, das lOh às 
17h. As 16h, está sendo exibido um 
vídeo com a última entrevista concedi
da por Marc Chagall, em 1985, poucos 
meses antes de sua morte, ao repórter 
Roberto D’Ávila. No Espaço Cultural 
do BFB (Siqueira Campos 824, 5o an
dar), de segunda a sexta das lOh às 
16h30min, exposição da série A Bíblia. 
Até dia 19 de julho. Integrando a 
programação paralela à mostra, será 
exibido hoje, amanhã e domingo, 
pre às 13h30min, na Sala Paulo Amo- 
rim, da CCMQ (Andradas 736, fone 
221-7147), um filme sobre Marc Cha
gall, dirigido por Robert Hessens, 
francês sem legendas.

No

sem-

em
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cultura

O universo aberto de Chagall
j , - Banco de Dada<J7.H 1 ^

Us temas recorrentes do artista, como os 

músicos, os amantes, as flores, gente de 

circo, a mística judaica e a Bíblia, 
aparecem entre as 500 peças na mostra já 

visitada por mais de 6 mil pessoas e que 

permanece no Margs até 19 de julho
EVELYN BERG

i
tj

funda ligação que tem com o Chassidismo. Fundado 
no Século XVIII, o Chassidismo buscava um judaís
mo simples e democrático, baseado na fé genuína e 
não mais na observância estrita da lei e do ritual. 
Afirmava a presença de Deus em todo lugar, fácil de 
ser alcançado através da alegria.

E é este dom para a alegria que pervade a obra de 
Chagall. Seus temas são recorrentes: os músicos, os 
amantes, as flores, gente de circo e sobretudo a 
mística judaica e a Bíblia, que Chagall narra em 
gravura, pintura, desenho, aquarela, guache, vi- 
traux, tapeçaria, cerâmica e mosaico. Suas óbvias 
qualidades de colorista não são menores que a 
tria com que se defronta com os mais variados 
materiais. Neste Universo de Chagall, aberto à visi
tação até 19 de julho mo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs), sobressai o gravurista, que se 
utiliza de um sem número de técnicas da gravura, 
passando da água-forte à água-tinta, desta à litogra
fia e à xilogravura.

pesar de ter feito gravura pela primeira vez por 
encomenda de um editor, partiu de imediato 
para a pesquisa e combinação das várias possibi

lidades que a técnica oferece. Sucederam-se as séries 
que ilustram Gogol e La Fontaine para chegar à 
obra madura na Bíblia, onde faz uso de métodos 
pouco convencionais na água forte, utilizando como 
instrumentos para a incisão até mesmo agulhas 
fonográficas e penas. A complexidade e a sofistica
ção de seu processo estão documentadas nas “provas 
de estado” das gravuras, nunca inferiores a quatro e 
chegando mesmo a quarenta por obra.

1

maes-
H exposição O Universo de Chagall traz ao Rio 
U Grande do Sul todas as cores e temas deste 
■ lgrande artista judeu russo. Mais de 500 peças 
integram este universo e caracterizam a mais exten
sa mostra Chagall já montada no Brasil e, certamen
te, uma das maiores mostras monográficas enfocan
do artista consagrado a itinerar pelo mundo. Resul
tado do empenho de Gérard Bosio, vizinho e amigo 
de Chagall, que colecionou a obra deste que é 
considerado um dos expoentes da arte moderna, a 
exposição enfoca a obra gráfica e traz em si informa
ções importantes sobre outras mídias que o artista 
trabalhou.

É necessário conhecer a biografia de Chagall p 
acompanhar sua trajetória, já que obra e vida se 
explicam mutuamente. Originário do vilarejo de Vi- 
tebsk, ele foi, de certa forma, o “judeu errante” que 
aparece sistematicamente em sua obra: errou de Vi- 
tebsk a São Petesburgo, e então a Paris, de onde se 
afastou para expor em Berlim, retornando a Vitesbk, 
a São Petesburgo e daí novamente a Vitebsk, onde 
iria dirigir a Academia de Belas Artes. Em 1920
passa a residir em Moscou, em 1922 em Berlim, nquietllde: vida e obra se explicam mutuamente 
voltando a Paris no ano seguinte. Na década de 30 
viaja pela Holanda, Itália, Inglaterra, Espanha, Po
lônia e Palestina. Em 1940, quando a França se , , _ . .
rende aos nazistas e suas obras são retiradas dos seUâ chegada a Par,s- Cha8a11 Jama>s afastou-se da 
museus franceses, Chagall parte para Nova Iorque t|8uraÇao- Zelou ferozmente por uma imaginária 
Retorna à França apenas no final da guerra para pessoalte l,vre» em, ^ue as n°Ções tradicionais de 
então radicar-se na Provence. ’ perspectiva cedem lugar a entes que gravitam em

c , . órbitas próprias através de composições construídas
Em sua obra, a mesma inquietude de sua vida: em planos que se interceptam, não mantendo as 

convive com o suprematismo, o simbolismo, o sur- proporções convencionais,,nem se submetendo à lei 
realismo, o cubismo e o fauvismo sem se deixar da gravidade. Este vôo liVre, que aproxima 
envolver por qualquer destes movimentos. Eles esta- personagens do espaço celestial, vincula-se à pro-

A4:

ara

Considerando que sua produção total 
foi de cerca de 12 mil obras e que 
Chagall não encarava as artes gráficas 
como ‘arte menor’, ele pode ser tido 
como o artista moderno com maior 
visibilidade”

rão, no entanto, presentes em sua trajetória — 
especialmente o cubismo, que absorve quando de

Considerando que sua produção total foi de cerca 
de 12 mil obras e que Chagall não encarava as artes 
gráficas como “arte menor”, tendo seu trabalho sido 
afixado nas ruas em enormes pôsteres litográficos, 

’ circulado em rótulos de vinho, selos e ilustração de 
livros, ele pode ser considerado o artista moderno 
com maior visibilidade. Sua clara noção de que a arte 
deve se comunicar com o povo fez com que não 
rejeitasse convites para produzir os cartazes de 
mostras, que somam cerca de uma centena de origi
nais, todos presentes nesta exposição. Criando para 
os “affiches” desenhos que se transformariam 
litografias, bem como litos originais, ele também 
usou pinturas transladadas para a linguagem do 
cartaz, sendo sempre o designer de seus próprios 
“affiches”.

Nunca lhe pareceu tarde para começar: aos 63 
anos fez o primeiro pôster litográfico e aos 65 
com a segunda mulher, Vavá, aceitando então enco
menda para o “plafond” da Ópera de Paris. Já estava 
na casa dos 80 quando executou os imensos murais 
do Metropolitan Opera House de Nova Iorque, 
passando a criar importantes vitrais, até falecer 
89 anos de idade. Marc Chagall deixou como rastro 
de seus passos, neste século de mudanças rápidas e 
bruscas, uma aura de encantamento e a impressão 
de ter acesso a uma chave mágica que, aberta, fazia 
jorrar lirismo e uma sabedoria que só pode vir da 
proximidade simultânea com a terra, seus animais e 
suas flores, e com os céus e toda uma constelação de 
personagens tão unívocos quanto universais.

* Crítica de arte

seus
1

suas

em

casou

aos
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Chagall
Importante oportunidade para co

nhecer a obra e o pensamento de Marc 
Chagall, a supermostra Universo de 
Chagall conquistou os gaúchos e está 
caminhando para bater o recorde de 
visitação no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs).

O recorde pertence à exposição Por
tugal na Abertura do Mundo vista por 
14 mil pessoas.

Depois de Porto Alegre, onde ficam 
até 15 de julho, as 400 peças de Chagall 
serão expostas no Museu Nacional de 
Belas Artes, no Rio.

»

min
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Universo de Chagall. Mais de 400 peças 
entre gravuras, cartazes, livros, selos, fotos c 
objetos pessoais do artista Marc Chagall che
gam à cidade depois de passar com sucesso 
por São Paulo. A exposição foi organizada 
por Gérard Bozio. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Pinacotecas, Salas Negras e 
Galeria II, Praça da Alfândega, s/n.", tel. 
227-2311. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até domingo (5).
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Chagall
Importante oportunidade para co

nhecer a obra e o pensamento de Marc 
Chagall, a supermostra Universo de 
Chagall conquistou os gaúchos e está 
caminhando para bater o recorde de 
visitação no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs).

O recorde pertence à exposição Por
tugal na Abertura do Mundo vista por 
14 mil pessoas.

Depois de Porto Alegre, onde ficam 
até 15 de julho, as 400 peças de Chagall 
serão expostas no Museu Nacional de 
Belas Artes, no Rio.
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Exposições
• O Instituto Cultural Judáico Marc Cha- 

gall, o Banco Francês e Brasileiro, o Consula
do Geral da França em Sào Paulo e o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul realizaram até o dia 
5 a exposição “Universo de Chagall", na Pina
coteca do MARGS, enquanto as gravuras que 
compõem a série “A Bíblia” estiveram expos
tas no Espaço Cultural BFB, à rua Siqueira 
Campos 824, 5o andar.
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MOSTRAS

UNIVERSO DE CHAGALL — No
Margs (Praça da Alfândega s/n°, 227- 
1962), mostra de mais de 300 peças, 
reunindo cartazes e litografias do artis
ta, além de livros e fotos dele. Até 15 
de julho, nas Salas Negras e Galeria II; 
e até 19 de julho, nas Pinacotecas I, II 
e III, de terça a domingo, das lOh às 
I7h. No Espaço Cultural do BFB (Si
queira Campos 824, 5 o andar), de se
gunda a sexta das lOh às I6h30min, 
exposição da série A Bíblia. Até 17 de 
julho.
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ROTEIRO
Universo de Chagall. Mais dc 400 peças

entre gravuras, cartazes, livros, selos, fotos e 
objetos pessoais do artista Marc Chagall che
gam à cidade depois de passar com sucesso 
por São Paulo. A exposição foi organizada 
por Gérard Bozio. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, pinacotecas, Salas Negras e 
Galeria II, Praça da Alfândega, s/n.", tel. 
227-2311. De terça a domingo, das lOh às 
17h. Até domingo (19).
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UNIVERSO DE CHAGALL é a exposição 
que termina no próximo domingo, no 
Margs (Praça da Alfândega), após cinco 
semanas de sucesso, período em que 
foi vista por mais de 12 mil pessoas. A 
mostra reúne mais de 500 peças da 
obra gráfica de Chagall, além de foto
grafias deste pintor, considerado um 
dos mais originais e independentes gê
nios da pintura contemporânea.

V-*.- -
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ARTES
Mostra de 

Chagall em 

fase final
A supermostra Universo de 

Chagall conseguiu atrair para o 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul e Espaço Cultural do 
Banco Francês e Brasileiro um 
público inédito. Somente rio 
Margs mais de 11 mil pessoas 
visitaram a exposição que chega 
aos seus últimos dias na cidade.
As 104 gravuras da série A Bí
blia podem ser vistas na galeria 
do BFB somente até as 16h de 
hoje.

No museu, o prazo de visita
ção se encerra no domingo. A 
galeria II, que exibia os cartazes 
originados em obras de Chagall, 
foi desativada nesta quarta-fei
ra, ficando as áreas dedicadas a 
litografias originais, cartazes, li
vros, selos e fotos do artista, nas 
Salas Negras e Pinacotecas I, II 
e III. O público recorde do 
Margs foi obtido pela exposição 
Portugal na Abertura do Mun
do, no ano passado, com 14 mil 
visitantes em 45 dias de exibi
ção.

De Porto Alegre, a mostra 
Universo de Chagall vai para o 
Rio de Janeiro, onde será exibi
da a partir de agosto no Museu 
Nacional de Belas Artes.
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ÚLTIMA SEMANA

UNIVERSO DE CHAGALL — No Margs 
(Praça da Alfândega s/n°, 227 1962), su- 
permostra reunindo cartazes e litografias 
do artista, além de livros e fotos dele. Até 
domingo, nas Pinacotecas I, II, III e 
Salas Negras, das lOh às 17h. As 16h, 
está sendo exibido um vídeo com a últi- 

entrevista concedida por Marc Cha- 
gall, em 1985, poucos meses antes de sua 
morte, ao repórter Roberto D’Ávila. No 
Espaço Cultural do BFB (Siqueira Cam
pos 824, 5o andar), exposição da série A 
Bíblia, com 104 gravuras. Último dia. 
Hoje, visitação das lOh às 16h.

ma
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Ponto Livre
<□ Deixa Porto Alegre 

neste domingo a 
megaexposição 
Universo de ChagaII. 
Mais de 12 mil pessoas 
viram as 500 peças 
expostas no MARGS e 
no Banco Francês e 
Brasileiro. Um sucesso.
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Chagai: mostra de obras no Margs
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I®s dato:

Tenho certeza ao afirmar que uma 
uas exposições mais ricas que Porto 
Alegre teve a oportunidade de receber 
foi O Universo de Chagall”. A parte
SÍAD!ícStr0U arte sobre P3**1 no 
MAKCjS remeteu-nos a um universo de 
encantamento com as litogravuras, 
tazes e reproduções de painéis. Um r__ 
seio pelo mundo do artista e seus perso
nagens encantadores, casais flutuantes, 
violinistas, aldeias, flores e cores exube
rantes. Além do prazer visual, saímos 
com uma bela lição de vida recebida de 
um homem que enfrentou duas grandes 
guerras mundiais, uma revolução 
seu país natal e ainda conseguiu criar 
uma obra tão vasta. Deixa-nos a certeza 
de que tudo resultou de uma incrível 
alquimia, misto de paixão pela vida, 
pela arte, pelas pessoas e invejável capa
cidade de trabalho. Uma longa vida 
cuja razão foi deixar tudo mais colorido 
e belo, que nunca recusou-se a fazer 
qualquer trabalho em arte fosse um selo 
para um distante país africano ou imen
sos painéis para o Metropolitan Ópera 
House de Nova Iorque.

Ana Petruk 
Porto Alegre

car-
pas-

em

’<T



•**»• .«->..1- •.<(.tf .a

: H &J oraai:
A ^ o& —/—SLàt_! Oaia:.

■ 3 J? codti■ M-giaa
! Usonto: (JMÍ Oêfíso CUk€M( ;

--- , -

'••Al

UNIVERSO DE CHAGALL ABRE OFICIALMENTE HOJE
I de Ch*S*»™á inaugurada hoje às
;l Sul 3r™S "a P'nafoteca do Museu de Arte do Rio Grande do 

Ranrn p Z3Ça° do ^stituto Cultural Judaico Marc Chagall do
F a, çaermansCâopB;aSÍiei;0 £FB)' d° Consulado Gem, da 

rança em Sao Paulo e do Margs, a mostra será aberta an
publico amanhã. Parte dela, as gravuras da série A Bíblia ficará 
em exibição na galeria do BFB. Hoje, às 18h, „
MargsÇã°’ Gerárd Bosi0, conduz visita guiada à

!

o curador da 
mostra no
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FOTOS ARQUIVO / CP

oletlvos com artistas contemporâneos, a 
oífa de alguns salões de artes e individuais, 

mo as de Marc Chagai! e ísmae! Nery - de 
*nde importância para a cultura artística 

afearam :ò ano das artes plásticas no Estado,ARTES!
Coelho. No mesmo mês.

ano, nas artes plásticas, não «ala Histórica do 15g Salão de Artes Plásti- 
fci o que se pode chamar de cas da Chico Lisboa, no-Margs, mm obras 
ruim. Poucas mostras de peso de 84 artistas dos 200 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- 
go 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 l8 
de grande importância para a cultura ar- pdlçãn dn Prêmio Anual de Artes Plástieas

DIVULGAÇÃO / CP

Raquel Sager

O
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
viveu, na Europa, 
com André Breton

com Destaque Es
pecial, Artista Ho
menageado e além 
de 14 modalidades, 
destacando os me
lhores de 1991. 
Eduardo Vieira da 
Cunhajpi escolhi
do artista revelação 
de 1991. E, confir
mando seu talento, 
ganhou o prêmio no 
109 Salão de Artes 
Plásticas Câmara

Universo de Marc Chagall

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
Falando em retrospectiva, quem voltou 

neste ano foi Carlos Ténius. com "30 Anos 
de Escultura" e uma série nova de más.:a-

Municipal, em se
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 comMaglia-

de doação para o seu acervo. O MAM Prêmio Estadual de Artes Visuais, que se- nl e^laria Tomaselli. Geraldo Markes na
- Atelier de Litografia, criado por rá concedido nos mesmos moldes do Pré- Ãrte & Fato e Gestual, em Junho, com sé- 
Marta l/iuguércio. Anico Herskovlts mio da Chico Lisboa._. rie de pinturas tridimensionais. Também
e Maria Tomaselli. repassou mais Outro destaque, deste ano, foi a gaúcha grande destaque para a mostra da obra 
de 630 BPls (cópia boa para lm- 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 cm Porto Alegre, em julho, pá:
salões e, outros, consolidaram-se. dores. Depois fez uma exposição com o ma-
27 anos após a última edição, foi terial, na CCMQ. Mas ela não parou por
realizado o 159 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

Escultura mostra a irreverência de Nakle
bra, de vieira da Cunha, vencedora do Salao Camara

ra mostrar a tendência da arte contempo
rânea. Foi decepcionante.

As coletivas foram o grande hit do ano, 
como a mostra '13609 de Pintura Agora", 
em julho, no recém criado MAC. Q 10" Sa
lão de Cerâmica dn RGS. em nntnhrn no 
Margs. F., em novembro, podemos ver a 
mega-exposiçáo "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", noCentroCuItural 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 Gasômctro. Tam
bém no BFB, a retrospectiva de Nelson 
Jungbluth. em dezembro.

imese de Andrade e um de seus objetos

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


