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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ
Rua Des. Westphalen, 16
Tel.: (041) 222-5172 e 225-7117 ramais 60, 66 ou 71 
CEP 80010 Curitiba - Paraná

Curitiba, 09 de dezembro de 1992.

Prezados Artistas,

Acusamos o recebimento do convite para a inaugura

ção da mostra PROJETO INTERFERÊNCIA DIPHERE a acontecer no dia 12 p. 

vindouro no espaço cultural Ado Malagoli.

Impossibilitada de comparecer, agradecemos, dese

jando-lhes pleno sucesso.

Atenciosamente

ia Amélia 

Diretora

Aos Artistas

NICOLAIEWSKY, R0HNELT e KURTZ 

A/C do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Praça da Alfândega, s/nQ 

90010-150-PORTO ALEGRE-RS
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ
Rua Des. Westphalen, 16
Tel.: (041) 222-5172 e 225-7117 ramais 60, 66 ou 71 

CEP 80.010 Paraná

Aos Artistas
NICOLAIEWSKY, ROHNELT e KURTZ 

A/C do Museu de Arte do Rio Grande do Sul ^ 

Praça da Alfândega, s/nQ 
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2 - Arte Dipherente - Sala Ado Malagoli. Mostra de trabalhos 
realizados em computação gráfica por Alfredo Nicolaiewsky, 
Mário Rõhnelt e Milton Kurtz. De 12.12. a 08.01.
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Computação oferece novos rumos às artes
sãs técnicas e de mais 
de 50 artistas plásti
cos entre os quais Sal
vador Dali, Kátia Pra- 
tes, Vasco Prado, Pi- 
za, Saint Clair, Vla- 
vianos e Bez Batti. 
ü A Oficina 11 (Ola
vo Bilac, 243) realiza 
a partir das 17h no 
trecho entre João Pes
soa e Lima e Silva o 
evento "Se Esta Rua 

Fosse Minha", reunindo ar
tistas plásticos, grupos de 
teatro, corais e moradores.
■ E a Associação das Gale
rias de Arte do Estado (A- 
gars) realiza, hoje, almoço de | 
confraternização no restau
rante IlGattopardo, marcan
do o encerramento das ati- 

Reúne trabalhos em diver- Grafismo de Ròhnelt. Obra de Vlavianos vidades anuais da entidade. !

São Miguel Arcanjo já ilustrou "santinho" 
de novena, foi estatuária e agora, via compu
tador, tem uma releitura que nos remete a 
discussão sobre o imaginário popular e os meios 
de reprodução nas artes. Esta imagem e ou
tras fazem parte da exposição "Arte Dipheren- 
te" que abre hoje, às 11 h, na Sala Aldo Mala- 
goli do Museu de Arte do RS (Pça Alfândega, 
s/n). Os artistas Alfredo Nicolaiewsky, Mário 
Ròhnelt e Milton Kurtz que participam da mos
tra trabalharam durante um total de 80 ho-
ras nos equipamentos da Diphere Computa
ção Gráfica para elaborar as 
23 obras expostas. São "in
terferências" em imagens ori
ginais escolhidas pelos ar
tistas envolvidos no projeto.
B Outra exposição com aber
tura às 11 h é "Museu de Tu
do", comemorativa dos três 
anos da Galeria Marisa Soi- i
belmann (Castro Alves, 101).
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Dan Berger-Divulgação/ZH

Artistas experimentam 

criar com computador
Exposição no Margs mostra os trabalhos realizados 

por três artistas que utilizaram pela primeira 

vez a informática para desenhar obras gráficas
parem do projeto partiu de uma identificação entre o 
tipo de trabalho que eles desenvolvem em suas carrei
ras individuais e o tipo de possibilidades que a compu
tação gráfica oferece ao artista. Os três têm em comum 
ainda o fato de nunca antes terem usado o computador 
como ferramenta para a criação artística.

empresa empresta o equipamento e os progra
mas. O equipamento e os programas abrem ao 
artista um novo leque de possibilidades no pro

cessamento de imagens. O artista subverte as poten
cialidades da tecnologia, e produz uma obra que 
combina a sensibilidade da criação com a agilidade 
da inteligência eletrônica. “Nós queríamos mostrar 
que a arte e a informática podem caminhar juntas e 
que o computador não está aí para substituir o 
artista, mas para trabalhar com ele”, sintetiza Mar
cos Sheidt, diretor da Diphere, explicando o que 
levou a empresa de computação gráfica a colocar 
à disposição de três artistas um equipamento já 
popularizado na publicidade e na editoração, mas 
ainda muito longe de ser acessível à maioria da classe 
artística.

Paulo Gomes, curador da exposição que abre ama
nhã no Margs, diz que a escolha de Alfredo Nico- 
laiewsky, Mário Rõhnelt e Milton Kurtz para partici-

A
Satisfeitos com o resultado de um mês e meio de 

lua-de-mel com a computação, Alfredo, Mário e Milton 
acreditam que a experiência vai ter reflexos diretos no 
seu trabalho futuro. “Foi muito gratificante, descobri 
que o computador tem limites e potencialidades como 
um pincel ou um lápis de desenho”, avalia Mário. As 
obras, em cores e preto e branco, são o resultado de 
variações no uso de fotos, desenhos e textos processa
dos pelo computador. O meio-de-campo entre os artis
tas e os programas Page Maker 4.0, Corel Dran! 3.0, 
Photo Styler e Microlata foi feito pelo operador Ales
sandra Fagundes.

Terror:
A Maldição 
do Castelo

□ Interferência Diphere 1992: Módulo de Artes Plásticas —
Coletânea de 23 trabalhos dos artistas Alfredo Nicolaiewsky,
Mário Rõhnelt e Milton Kurtz. Na Sala Ado Malagoli do Margs está no 
(Praça Marechal Deodoro s/n°), de hoje até 31 de dezembro, de 
terças a domingos, das lOh às I7h.

Teatro Bruno 
Kiefer
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Computação oferece novos rumos às artes
São Miguel Arcanjo já ilustrou "santinho" 

de novena, foi estatuária e agora, via compu
tador, tem uma releitura que nos remete a 
discussão sobre o Imaginário popular e os rneios 
de reprodução nas artes. Esta imagem 
tras fazem parte da exposição "Arte Dipheren- 
te" que abre hoje, às 11 h, na Sala Aldo Mala- 
goli do Museu de Arte do RSJPça Alfândega, 
s/n), Os artistas Alfredo Nicolaiewsky, Mário 
Ròhnelt e Milton Kurtz que participam da mos
tra trabalharam durante um total de 80 ho
ras nos equipamentos da Diphere Computa
ção Gráfica para elaborar as 
23 obras expostas. Sáo "in
terferências" em imagens ori
ginais escolhidas pelos ar
tistas envolvidos no projeto.
H Outra exposição com aber
tura às 11 h é "Museu de Tu
do", comemorativa dos três 
anos da Galeria Marisa Soi- 
belmann (Castro Alves, 101).
Reúne trabalhos em diver

sas técnicas e de mais 
de 50 artistas plásti
cos entre os quais Sal
vador Dali, Kátia Pra- 
tes, Vasco Prado, Pi- 
za, Saint Clair, Vla- 
vianos e Bez Batti.
8 A Oficina 11 (Ola
vo Bilac, 243) realiza 
a partir das 17h no 
trecho entre João Pes
soa e Lima e Silva o 
evento "Se Esta Rua 

Fosse Minha", reunindo ar
tistas plásticos, grupos de 
teatro, corais e moradores.
■ E a Associação das Gale
rias de Arte do Estado (A- 
gars) realiza, hoje, almoço de 
confraternização no restau
rante II Gattopardo, marcan
do o encerramento das ati
vidades anuais da entidade.
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Grafismo de Ròhnelt. Obra de Vlavianos
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Mostra une arte e computador
Resultados do uso da nova técnica estão expostos no Margs

Emílio Pedroso/ZH

SANDRA PECIS

Arte e computador não são con
ceitos adversos e, para desmis- 
tificar essa relação, abriu-se 

ontem no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Margs) a exposição 
“Arte no Computador”, o primeiro 
módulo de um projeto cultural da 
Dhipere Computação Gráfica.
Com a idéia de aproximar os artis
tas e os computadores e disposto a 
bancar os US$ 11 mil necessários à 
execução do projeto, Marcos Ro
berto Scheidt, diretor da Diphere, 
procurou o museu que, através do 
curador Paulo Gomes, definiu os 
nomes dos três artistas que seriam 
convidados a colocar o computa
dor a serviço de sua arte.

Após uma reunião entre o publi
citário Alessandro Fagundes, ope
rador dos equipamentos, e os artis
tas Alfredo Nicolaiewsky, Mário 
Rõnhelt e Milton Kurtz, iniciou-se 
um trabalho que durou um mês e 
meio, 80 horas de uso dos micros e 
impressoras e gerou 23 obras de 
arte.

i

í

I

Projeto conjunto: Nicolaiewsky, Kurtz, Rõnheldt e o publicitário Fagundes

antigo contra qualquer arte repro- 
duzível em geral. Não se valorizam 
muito as gravuras, fotografias e até 
mesmo o desenho”, diz Kurtz. Para 
evitar que se super ou sub valorize 
esta série de trabalhos e mesmo 
para caracterizá-los como algo ex
perimental, as obras não estão à 
venda, diz Scheidt.

A exposição está aberta ao pú
blico na sala Ado Malagoli, do 
Margs, até 31 de dezembro, das 
lOh às 17h, de terças a domingos.
O museu fica na Praça da Alfânde
ga. Para o primeiro semestre do 
ano que vem, a Diphere está prepa
rando o segundo módulo do proje
to, desta vez colocando frente a 
frente fotógrafos e computadores.

i

to&branco e colorido. Esse equipa
mento normalmente é usado em 
criações para a área publicitária e 
em editoração eletrônica.

VALORIZAÇÃO — Milton Kurtz 
trabalha com pintura e desenho e 
nunca tinha criado com um com
putador. Familiarizado com a lin
guagem gráfica desde o início dos 
anos 80, quando fez experimenta
ções com arte em copiadoras, 
Kurtz achou muito interessante a 
experiência. Ainda não se decidiu a 
comprar um equipamento, encon
trando no preço a principal barrei
ra. Sobre a reação do público a 
obras como essas, Scheidt e Kurtz 
concordam: “Há um preconceito

Os artistas faziam um esboço 
manual, definindo como o trabalho 
deveria ficar depois de pronto. Sen
tado na frente do micro, Fagundes 
transpunha as idéias para a tela, 
utilizando os recursos de progra
mas como o Corel Draw!, PageMa
ker, PhotoStyler e Microlathe, to
dos rodando em ambiente Win
dows 3.1. O hardware utilizado foi 
um micro 386 de 33 Mhz, monitor 
colorido Super VGA, impressora 
térmica colorida, impressora laser 
de mil pontos, scanners pre-
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COLETIVAS
NICOLAIEWSKY, ROHNELT E 

KURTZ — Na Sala Ado Malagoli do 
Margs (Praça Marechal Deodoro s/n°), 
exposição Interferência Diphere, com 23 
gravuras de Alfredo Nicolaiewsky, Má
rio Rohnelt e Milton Kurtz, realizadas a | 
partir da interferência do computador 
sobre estampas escolhidas pelos artistas. 
Até 31 de dezembro, de terças a domin
gos das lOh às 17h.
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NICOLAIEWSKY, ROHNELT E 
KURTZ - Na Sala Ado Mala- 
goli do Margs (Praça Marechal 
Deodoro s/n°), exposição Interfe
rência Diphere, com 23 gravuras 
de Alfredo Nicolaiewsky, Mário 
Rohnelt e Milton Kurtz, realiza
das a partir da interferência do 
computador sobre estampas esco
lhidas pelos artistas. Até 31 de 
dezembro, de terças a domingos 
das lOh às 17h.

Jornal: ......
aí... /..liirzi&z

Página ....A*0
1 Assunto
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Data:

NICOLAIEWSKY, ROHNELT E 
KURTZ — Na Sala Ado Malagoh do 
Margs (Praça Marechal Deodoro 
s/n°), exposição Interferência Diphe
re, com 23 gravuras de Alfredo Nico
laiewsky, Mário Rohnelt e Milton 
Kurtz, realizadas a partir da interfe
rência do computador sobre estam
pas escolhidas pelos artistas. Até 8 de 
janeiro, de terças a domingos das lOh 
às 17h. Nesta semana, visitação ape-
naç até nnintfl.
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COLETIVAS
-
NUNO RAMOS E OUTROS —

Edel Trade Center (Loureiro da Silva 
2001), exposição de telas em grandes 
dimensões do artista paulista Nuno 
Ramos. Paralelamente, mostra de pe
ças do acervo do Museu de Arte Con
temporânea, assinadas por Ana Ale
gre, Brito Velho, Geraldo Markes e 
outros. Até domingo, das 14h às 
18h.

NICgLAIEWSKY, ROHNELT__F
.jLfíft.TZí Na Sala Ado Malagoli do 
Margs (Praça Marechal Deodoro 
s/n0)» exposição Interferência Diphere, 
com 23 gravuras de Alfredo Nico- 
laiewsky, Mário Rohnelt e Milton 
Kurtz, realizadas a partir da interfe
rência do computador sobre estampas 
escolhidas pelos artistas. Até sexta das 
10h às 17h.

No

MUSEU DE TUDO - Na Galeria Ma 
risa Soibelmann (Castro Alves 101, 
221-8975), exposição comemorativa 
ao terceiro aniversário, reunindo obras 
de mais de 50 artistas em escultura, 
pintura, desenho, fotografia, aquarela, 
gravura, arte aplicada e objeto. Obras 
de Xico Stockinger, Vasco Prado, José 
Lutzemberger, Ado Malagoli, Salva
dor Dali, Léo Guerreiro e outros. Até 
12 de janeiro, de segunda a sexta das 
9h às 12h e das 14h às 19h, sábados 
das lOh às 13h.

NICK RANDS E MARY DRITSCHEL
— Na Pinacoteca Barão de Santo Ân
gelo do Instituto de Artes da UFRGS 
(Senhor dos Passos 248 — 2° andar, 
224-0464), exposição de desenhos dò 
artista inglês e de instalação da artista 
americana. Também estarão expostas 
obras do acervo da pinacoteca. De 
segunda a sexta das lOh às 12h e das 
13h às 17h.

COLETIVA DE NATAL — Na Sala de 
Arte de Porto Alegre (Coronel Bordini 
501, 342-5149), coletiva reunindo 
obras de escultures e pintores como

Ado Malagoli, Iberê Camargo, Xico 
Stockinger, Carlos e Scliar e outros. 
Até sábado, de segunda a sexta das 9h 
às 20h e aos sábado das 9h às 18h.
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Cultura
Arte e computador 

espiam o século 21
Mário Rohnelt, Alfredo Nicolaiewsky e Milton Kurtz foram os 

artistas convidados para criar a exposição do projeto Interferência 

Diphere nas Artes Plásdcas, que pode ser visitada até amanhã no 

Margs, das 10 às 17h. Em março a mostra percorrerá o interior gaúcho
PAULO GOMES *

S---*TW

Milton Kurtz

“Se os problemas artísticos puderem ser trabalhados por 
máquinas e por equipes que incluam o partner 

computador, poderemos saber mais a respeito de como 
o homem trata os problemas artísticos”.

Waldemar Cordeiro

■ rte e tecnologia estão indissoluvelmente associa- 
II das desde sempre. A história da arte moderna
■ levoluiu no compasso das conquistas da tecnolo
gia, como o Impressionismo, que surgiu a partir da 
invenção da fotografia. No século 20, com a criação 
do cinema, já não se podia mais pensar em arte como 
no século anterior. Estamos agora no mesmo impas
se do início deste nosso século: o que a arte 
oferecerá ao público do século 21?

A conquista da tecnologia de ponta para as artes 
visuais, no Brasil, teve seu impulso inicial nos anos 
60, com a exposição pioneira de Waldemar Cordei
ro. Abria-se um campo ilimitado, criando-se 
seqüência de acontecimentos artísticos envolvendo 
audiovisuais, filmes super-8, discos, xerox, vídeo, 
holografia, arte postal, microfichas. Os 
mostra se sucederam e, hoje, o público já não mais 
estranha a utilização de alta tecnologia nas manifes
tações das artes visuais.

Qual a importância dessa mostra de Arte-compu- 
tador hoje, janeiro de 1993, em Porto Alegre, apre
sentada pelo Margs? A resposta é simples: essa é a 
primeira mostra onde a Arte-computador vale por si, 
sem ser apenas mais um meio para novas conquistas Mário Rohnelt 
e expressões; a mostra é a primeira a ser realizada 
num espaço oficial, num órgão do governo do Esta
do, mesmo este não tendo alocado recursos especíi- 
cos para o projeto; e também a mostra tornou-se
viável pela iniciativa de uma empresa privada (a filosofia se associam a imagens criadas no computa- mudam de significados quando associadas a textos
Diphere Computação Gráfica), que acessou equipa- dor. No primeiro bloco de trabalhos a imagem sofria que ampliam ou contradizem os significados. Não
mentos, técnicos e recursos para que os artistas a interferência do artista através do computador, fica clara a significação das obras, mas é um jogo
trabalhassem com total liberdade. São razões bas- nestes últimos o computaor é o gerador da imagem proposto ao espectador, onde ele pode utilizar seu
tantes para justificar a importância do evento. Para 0 texto. próprio referencial para decodificar as imagens.

Nos três artistas convidados transparecem a mar- Em Milton Kurtz, o jogo inicia-se com uma
ca da pesquisa formal e da busca pessoal de expres- variação em torno da espiral de rosas, criada inteira-
são na cuidada elaboração de cada um dos 32 mente no computador. Essa espiral é submetida a
trabalhos expostos. São marcas visíveis na trajetória mutações de cores, duplicação e sombreamento. Nos
de Alfredo Nicolaiewsky, Mário Rohnelt e Milton “A cHTiplcl divcrsidüdc dc rCCUESOS outros trabalhos há a inserção da fotografia
Kurtz. A imagem é o ponto de partida dos trabalhos, ~ , , , campo visual pleno de cores, quase uma visão psico-
com enfoques diferenciados mas com aproximações DciO C CSgOuiQH, ITlclS pOOCIÜOS délica. Numa nova imagem a espiral é submetida
decunho formal e expressivo. DCFCCbCf O feSlllfàdo dp PriadorPS a um Pr0Srama Que a coloca em perspectiva e sobre
As artistas Alfredo Nicolaiewsky, Mário Rohnelt ^ U ^“lldUO Ue GnaüOreS de é novamente utilizada a imagem fotográfica. Há
■ Je Milton Kurtz transitam com desenvoltura CHI COntülO COII1 â alta no trabalho de Kurtz uma soma de experiências
W pelo desenho, pintura além de outras técnicas. temnlnpifl” onde a ênfase esta na visualidde pura, não havendo
Nicolaiewsky tem uma trajetória marcada pela in- major preocupação com os conceitos,
quietude. Seus trabalhos na mostra apontam dois A ampla diversidade de recursos ficou lonee de
caminhos: no primeiro, os “santinhos”, originados esgotada, mas podemos perceber o resultado de
na tradição culta, foram edulcorados ao longo criadores em contato com a alta tecnologia. É um
dos anos até a quase total descaracterização. O autor - Mário Rohnelt desenvolveu pesquisa ligada à fase resultado instigante e pleno de possibilidades, que
recupera para essas imagens a sua riqueza original, atual de sua criação. Partindo de fotos tiradas em merece nossa atenção. Esta é uma mostra para ser
num trabalho onde as alterações e variações, além viagem recente, o artista utilizou-se de recursos da vista e discutida, pois são muitas as questões e as
do caráter lúdico, trazem à tona a riqueza expressiva computação gráfica para inseri-las em outro contex- obras realizadas apenas apontam a ponta deste
da imagem. Outros trabalhos, agora em preto e to, dando-lhes novos significados. Noutro trabalho a iceberg de possibilidades.
branco, trazem as questões conceituais da arte con- fotografia associa-se à imagem criada pelo computa-
temporânea. Neles, textos retirados de dicionário de dor. Há aqui um jogo onde imagens precisas

uma

D A mostra 
“Interferência nas 
Artes Plásticas” 
reúne 32 
trabalhos em cor 
e preto & branco, 
que em março 
serão levados pelo 
Museu de Arte dc 
RGS a várias 
cidades do 
interior. O Margs 
está localizado na 
Praça da ' 
Alfândega

nomes e as

S. Miguèi Arcanjo

Alfredo Nicolaiewsky

num

ser

* Assessor cultural do Museu de Arte do Rio Grande do Sul


