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Desenho Jovem 

no MARGS
Muito se tem falado, ulti

mamente, sobre a importân
cia crescente do desenho no 
conjunto da arte brasileira 
atual. A retomada do dese
nho por alguns artistas, o 
aprofundamento de proposi
ções pessoais n,o desenho, a 
confirmação de novos talen
tos. enfim, o surgimento de 
toda uma geração de dese
nhistas, são sintomas indica
dores do reaparecimento do 

i desenho na arte brasileira 
contemporânea. Roberto Pon
tual foi o primeiro crítico a 
enfatizar este fato. realizando 
em 1975, o IX Salão de Cam
pinas, totalmente dedicado 
ao levantamento e exame do 
desenho brasileiro, afirman
do: “O desenho despontou co
mo linguagem mais e melhor 
usada nos últimos três ou 
oua<ro anos, no Brasil, ser
vindo. inclusive, como supor
te para uma criação bastan
te não convencional”.

Objetivando ressaltar o de
senho dos novos artistas, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul está apresentando 
uma exoosição de seu acervo 
ciue reúne obras de Nelson 
Wiegert, Ana Luiza Alegria, 
Wagner Dotto, Luiza Marga
rida Coutinho, Paulo Chimen- 
des. Delano Cardoso Peixoto, 
Antônio Carlos (Tunuca) Sil
veira, Rosa Maria Casaccia, 
Maria Beatriz Caruso, ítalo 
Eleonardo Qualisoni, Sdvia 
Maroues Tovo e Marciano 
Schmitz. Esta exposição po
derá ser visitada até o diia 3 
de novembro, das 9 às 12 ho
ras e das ' 13h31min às 21 ho
ras. Aos sábados e domingos 
das 10 às 17 horas.
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Formas e estruturas tedescas
O Instituto Cultura! Brasileiro-AIemão. com o apoio do 

DAC da SEC e o MARGS, promoveu simultaneamente mostras 
nacionais, de Formas e Estruturas Gráficas numa das salas do 
MARGS, esse tendo ocupado a outra sala com uma mostra do 
DESENHO JOVEM. O resultado é que, das 12 coleções compos
tas de 30 obras de 20 gravadores alemães, apenas dezoito es- 
tâo expostas e o resultado não é dos mais representativos e sig
nificativos, a ponto de se impor soberanamente as três magní
ficas serigrafias do famoso Erich Hauser, de formulação abstra
ta, quando o catalogo de Formas e Estruturas registra muitas 
outras obras gráficas de outra linhagem e valores considerá
veis.

Ultimamente, por falta de espaço.'já temos verificado 
tras que não apresentam tudo quanto nos veio de fora, algu
mas. porém, apresentando em mesas álbuns 
metido e completo!

Quanto à Mostra concorrente noutra sala do Jovem Dese- 
'nho local, estão presentes trabalhos de Nelson Wiegert, Ana 
Luiza Alegria, Wagner Dotto, Luiza Coutinho, Paulo Chimen- 
des, Delano Peixoto, Antônio Carlos Fortes da Silveira, Rosa 
Casaccia, Maria Beatriz Caruso. ítalo Qualisoni. Silvia Tovo e 
Marciano Schimitz, numa apreciável seleção da Unidade do 
Acervo.

mos-

com o acervo re-

Estamos nos últimos meses da temporada artística e com 
isso.há uma^avalanche primaveril de mostras, havendo em cer
tas instituições duas mostras simultâneas, o que traz uma cer
ta confusão.

. Quanto à Mostra de tendências informais, gráficas escul- 
torias, estruturas, figuração sintética e geometria nova, es
paços, formas, fantasia e o mais, temos a destacar o catálogo 
como_ arte gráfica informativa e ilustrativa dos trinta lavores 
alemães propostos, mas realmente reduzidos. <o-K\ 44

O plasticismo feminino gaúcho
Imprevista, inédita e surpreendente é a Exposição de Arte 

Feminina Gaúcha, de três dias e apresentada no H Congresso 
Estadual de Clubes- de Mães esta semana, no magnífico saguão 
interno da Assembléia Legislativa e que reune 310 clubes de 
mães de 54 cidades gaúchas.

Enquanto no grande Hall de Cristal está Maria Inés Klirf 
mann com sua evoluída mostra de gravura e num pequeno hall 
Mussoi estréia com Panós Decorativos pintados com tcrmário 
gaúcho e baiano, no magnífico s2guão interno, entre o Audi
tório e o Plenário, encontramos uma representativa mais não 
exaustiva mostra das artes plásticas da mulher gaúcha, 
quarenta expositoras. A arte e as letras femininas no Brasil 
mostram fecundidade múltipla e versátil, não só no romance e 
poesia como na criatividade das artes visuais, da singeleza ar- 
tesanal à ascensão pela cerâmica, tapeçaria, desenho, pintura, 
gravura, escultura já se alçando pela arquitetura e no teatro 
criador e interpretativo, como na criação e interpretação mu
sical, na coreografia como em sua execução e no. cinema e TV 
como intérpretes.

Não vamos enumerar todas as quarenta artistas que cola 
boraram. Ficaria monótono nessa coletiva. Apenas destacare
mos algumas das mais sugestivas. Ilse Monteiro, a artista dos 
objetos em acrílico, na alta linha de Max Bill, Claríssima Ve
ríssimo Jafie. raridade em mostra. Alice Soares num desenho 
de 1961. Ana Luiza Alegria. Graça Cerutti, Vera Didonet, 
uma singular gravurinha de Maria Tomaselli Cirne Lima, 
surrealismo de Selva Doll, Pechanski, Doralicc Neves, 
becinha de nossa Alice Brueggemann. Maria de Lourdes San- 
chez. Lutzember e Linck, as tapeçarias de Carla. Zélia Santos, 
Joana Moura, as esculturas cie Joycc. Leda Flores e tapetes 
de Hunsehe, sem esquecer Jussara Gurbel Nunez, Fantoni. Ber- 
tolucci, Astrid e Patricia Bins. sem desmerecer tantas outras ' 
artistas presentes -nessa agradável mostra coordenada por Cléo 
Fabrício e Alice Brueggemann.
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Formas e estruturas tedescas
O Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, com o apoio do 

DAC da SEC e o MARGS, promoveu simultaneamente mostras 
nacionais, de Formas e Estruturas Gráficas numa das salas do 
MARGS. esse tendo ocupado a outra sala com uma mostra do 
DESENHO JOVEM. O resultado é que, das 12 coleções compos- 
tas de 30 obras de 20 gravadores alemães, apeaas dezoito es
tão expostas e o resultado não é dos mais representativos e sig
nificativos, a ponto de se impor soberanamente as três magní
ficas serigrafias do famoso Erich Hauser, de formulação abstra
ta, quando o catálogo de Formas e Estruturas registra muitas 
outras obras gráficas de outra linhagem e valores considerá
veis.

Ultimamente, por falta de espaço, já temos verificado mos
tras que não apresentam tudo quanto nos veio de fora, algu
mas, porém, apresentando em mesas álbuns com o acervo re
metido e completo.

Quanto à Mostra concorrente noutra sala do Jovem Dese
nho local, estão presentes trabalhos de Nelson Wiegert, Ana 
Luiza Alegria, Wagner Dotto, Luiza Coutinho, Paulo Chimen- 
des, Delano Peixoto, Antônio Carlos Fortes da Silveira, Rosa 
Casaccia, Maria Beatriz Caruso, ítalo Qualisoni, Sílvia Tovo e 
Marciano Schimitz, numa apreciável seleção da Unidade do 
Acervo.

Estamos nos últimos meses da temporada artística e com 
isso há uma avalanche primaveril de mostras, havendo em cer
tas instituições duas mostras simultâneas, o que traz uma cer
ta confusão.

Quanto à Mostra de tendências informais, gráficas escul- 
torias, estruturas, figuração sintética e geometria nova, es
paços, formas, fantasia e o mais, temos a destacar o catálogo 
como arte gráfica informativa e ilustrativa dos trinta lavores 
alemães propostos, mas realmente reduzidos.
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2*1 Civtjc- Secretaria da Fiucaçee © Cultura..... *«•«•••*.........
1*? Thiidgd© Orçara©  ̂tárfa-ner^rtaraart© d© *ppwtop Culturais..
1*5 Birçpo © ftoltura.. *«««*•*•.««•**•• «***»»..»..»».•........
1.4 WC£r*»tl - ('altura
1. 9 fiubprcprpata - niíuen© Cultural •......... ..
1»6 Atividade - KxpaneSo de Atividades Cuititrcie*............
2*? nubatividade- Sxpoeiopo rio Acervo do «TaTUR!»*» •UUrF FC «fOVBH*
1.8 Tt&nero de Gbrae expostos ................................ ............................. ..

£♦ Vatmitáftia 5

£.2 Finalidades
Trcentivsr,proporcionar e promover e eersci^er to cultural «ia comu 
niri&de.

£•£ Justlficativas
TV»r contlmidad© è execução do Plano d© açS© Cultural do r>AC.

£.3 Objetivos
Atender culturalraente a comunidade através <1© 
desenhos do Acervo do FAFOS, apresenta ndo alguns doa novos artistas 
«jue s© destacara no renascimento atual do desenhe~arte.
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3. Itálicas 

3*1 Meta:
F«al isar de 09 de outubro a 03 de novombrotde 1976, no ?*usra de 
Arte do **le brande do sul,Uflia ©arposioao d© “ ‘ “

■ * mtmmo «ro rm *
3. £• Financiamento d» 8nbativldad©

t

f
• • •

3.3#lCusto

3* 3 CondiçSas de FxecUção*
íjuiaa do texto didáticos "Importância atual do desenho»

• TílaboracHo de fichas didáticas doa irtletae.
• Recolha dos desenhos.Planejamento da FyposiçSo
- Montadora dos desenhos.
- Contagem da ^pposiçSo
- Mocsrografla © repro grafia do material didático ( O.Acervo)

• v

4. Avaliação:
A avaliação será feita pelo FAPes atrovdo de;

• levantamento de referencias <fe crítica espeeislissoda*
• levantamento do tAfmer© de visltantes-

ünidade do Acervo
porte Alegre,outubre de 1976



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
PEPARTAMERTO DE ASSUííTOS CULTURAIS

SRAKDB DO SUL
Unidade do Acervo ~ 1976

EXPOSIÇÃO » DESENHO JOVEM»

> de 9 des outubro & 3 de novembro de 1976 

TEXTO DIDÁTICO

IMPORTÃITCIA ATUAL DO UESBHHO

TMrqwmrn1^ setem falado ^.ultimam ente, sobre a-importância csrescen-

V USBVSJSE?
oimuitaneamente a acuaçao de outros meios expsessivos8 a confirmação de 
mvos xalentos o surgimento de toda uma geração de> desenhistas

sao jiatomas indicadoras do reaparecimento do EBSEHHO na arte- brasilei
ra ôuntamporanaao '

_ Roberto Pontual foi o primeiro critico a enfatizar a nova 
importância do desenho,realizando em 1975 o 1X8 Salão de Campinas,total- 
mvnte dedicado ao. levantamento e exame do desenho brasileiro,a»irmando 

O desenho despontou como linguagem mais e melhor usada nos últimas tres 
lu quatro anos3no Brasil,servindo inclusive como suporte para uma oriaoão 
bastante nao convencional*1 * 1 Il^ao

iilpppIiSiiiif
Xn tL3igla:LÍ°V°f:15a» ^fletiMo sobre: d: situação existencial 

mund2 boj^no a^u.i 6 no agora* BfíSBMAR significa a
tTCKãoVsa ** r“1“Bd* 6’SX6reício

pplLiigCiélIPiilliil
ouiosos,longamante meditados sao expressões que falam- não importa o quê'»

_ . m „ AHA HJIZA ALEGRIA em sua ultima exposição no MRSS expressa mui 
to bem o sentido aesse desenho 3<mm,falando de seu próprio trabalhos
A opção paio dçsenho ja e de oerta forma uma1 opção pela liberdade» 0 gasto&sz&tniszsj%£ ».

_ Marta -traba, critica argentina constata,também,a importância atual
o(o aescnno no continente latino americano «Referindo-se ao Brasil, afirma que 
f «^Piosao ou renascimento do desenho segue-se ao fastio da gravura & a mo~ P d0 «retido. Dia Irabat- ’* Dafetíhar significa uma rcnúnoifem fasír pirti 

-hrilf«ltU3:aá?b;lfí?Sí happ@Ringa",ambientes,propostas ou outros jogos mala' 
Dana ticos o oj.gniuoa uma renuncia ao espetáculo ootno resultado., E uma oi* 
pressão consciente a muito signLf ioante à dificilmente de ser af©ridan



m Rio Grande do Sul muitos artistas se afirmaram pelo de- 
aentooAinda hoje,Alice Soares e Plinio Bernhardt continuam mnã® desta- 
q.u^ao Valores novos se projetam no cenário da arte gaúcha*

A SXPOSIÇAO"DESENHO JOVEM" que o Acervo do MARGS apresenta. 
mm P°r objetivo a valorização do desenho na apresentação da alguns dessas 
novos artistas a

Uidade do Acervo
Porto Alegre,outubro de 1976

fiBMfílo ms OBRAS APHESSmDAS
1» ” BSSEMO II"

rIHFT^*Fieo de pena/ nanquim 
Autor: NELSON WIEGERT

20 CONFINADAS
desenho;: Bico de penã7 nanquin/ ecolln*

' Autor:- AM LUIZ A AIEGRIA 
- iPlSSyOS EM YÔQ CÓSMICO/

Desenhoj -TIcõcte” pena/ Sanquin 
' autorWAGNER RODOLFO DOTTO ;f ms&mo oiM

Seenho r^TIce de pena//nanaui®/ ecoline 
Autor:- LUIZA MARGARIDA OOÜTINHO

5

i' o

5, MORSE*
Ksonho Bioo de pena /nanquin/ e-ooline 

’ Autor:- PAULO CHXMEFfôS 
6 c 30 BRSVITÉÍTCIÂ w

Desenho:* Bico de pena/ nanquim 
' Autor:- DELAHO CARDOSO PEKÒTO 

7, "DESENHO 1"
KssnKos -Tanquin/ lápis 

• Autor:- ANTÔNIO CARLOS SILVEIRA ( TÜNUCÁ) 
8» B INATIVO nr

De s I nho:« HPHSrfce 1- ô le o 
Autor:- ROSA MARIA CASA00IA 

9 o " DESENHO I" ___
T5esánv.oTP"ÍEcSTíe pena/ nanquin 

' Autor:- MARIA BEATRIZ CARÜSO 
10o "DESENHO r

BSs^nüo:-'" jBioo da- pena/ eeoline 
" Autor:- ÍTALO EIEONARDQ QÜALISONI 

II... ,f DESENHO Iíf roSSnEcTTTTSpis 
' Autor s- SILVIA MARQUES TOVO 

12cffIMPOSIÇÃO m UM MOVIMENTO»
De séixBoTPnápaè^ãafá
Autor:- MARCIANO SCHIMITZ

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
S£na© provisaria -- Av Salgado Pilho,235,12 andar

PORTO ALEGRE


