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PROJETO MARGS POR ALCEU COLLARES

"Os Clubes de Gravura - Uma Arte Popular"

Com a abertura do Brasil para o mercado exterior, no final dos 

as Artes Plásticas acompanham o fluxo internacionalista.anos 40, 

porém,
Aqui

há forte reação. Os artistas gaúchos criam em 1950 o Clube de Gra

vura de Porto Alegre, com remanescentes do Grupo de Bagé e outros da Ca

pital, entre eles Glênio Bianchetti, 

sé Morais, Glauco Rodrigues e Carlos Scliar.

Danúbio Gonçalves, Vasco Prado, Jo-

Nessas associações, a preo
cupação era com a problemática social e com uma arte que pudesse agir em

prol dessa causa.

Essa preocupação era particularmente aguda em artistas que ha

viam vivenciado essa experiência européia imediatamente após a II 

ra, quando a discussão social era efervescente. Entre eles estava 

bio Gonçalves, participante do Congresso de Wroclaw, 

do de Paris. Além disso havia o exemplo, no México, do TGP

Guer-

Danú-

e Carlos Scliar, vin 

(Taller de

Gráfica Popular), que fornecia panfletos e material ilustrado xilografi- 

camente para a mobilização e informação de trabalhadores rurais e urba-

em meio ã revolução mexicana. Desse modo, a gravura em madeira pare

ceu a eles o meio ideal de difusão mais ampla de suas idéias e de sua ar 

te,

nos

pois tendo um sabor fortemente popular era de custo bem mais acessí

vel.

Contudo, devido â diferença dos contextos europeu, mexicano e 

brasileiro, a primeira idéia era de fundar uma revista, no caso "HORIZON 

que seria financiada, então, através da comercialização do produto 

gráfico do Clube de Gravura. Com efeito, a partir da 4§ edição a revista 

se auto-sustentava, e produzia-se através do Clube uma gravura por mês 

para um público que não tinha acesso ã arte, mesmo que inicialmente esse 

público se constituisse apenas nos 100 sócios do Clube. Apesar disso, fo 

ram organizadas mostras públicas a fim de divulgar a proposta e a produ

ção plástica. Essas mostras se estenderiam pelo país (Rio e São Paulo) e 

até pelo exterior (Estados Unidos, Viena, Pequim, Chile, Uruguai, Polô

nia, Rússia, índia, Praga e Bucareste). Segundo Vasco Prado, um dos fun

dadores do Clube "aí se fez um trabalho importante. Constituiu mesmo um 

movimento de repercussão no país e até ensejou trabalho semelhante 

Uruguai. Voltamos a atenção para os temas locais, desenvolvendo um traba 

lho realista, ãs vezes com algo de documental".

TE" ,

no

A atividade do Clube começou a declinar a partir de 1954, e em 

1955 um grupo de artistas, entre eles Glauco, Danúbio e Bianchetti, con

siderando que a experiência do Clube, já houvera frutifiçado 

riamente, partiram cada qual por seu próprio caminho, sem contudo 

gar aquilo que para eles teve grande significado.

Para a dissolução do grupo outros fatores concorreram.

satisfato-

rene-

Surgi-

ram divergências ideológicas e foram feitas críticas a excessos de dogma 

e de sectarismo na condução da prática artística aliada ã política. Tam

bém fisicamente os seus integrantes se distanciaram. Bianchetti indo pa

ra Brasília e Glauco e Scliar para o Rio. Mas a experiência foi sempre 

considerada válida, e segundo Vasco a tradição de gravura por eles ini

ciada se mantém no Estado até hoje.
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PROJETO MARGS POR . • •

Este projeto consiste na indicação 

de uma personalidade de destaque na comunida

de riograndense, atuante em qualquer área de 

atividade, para que dentre o acervo do Museu 

eleja um conjunto de peças ao seu agrado.

Em virtude de seu relevo na vida 

foi escolhido o Governador "ALCEU 

para a 13 edição deste projeto, 

abrindo então com obras de artistas que atra 

vés de sua participação nos Clubes de Gravu

ra nas décadas de 40 e 50 deram revitalizado 

ra contribuição para a discussão artística e 

social no Rio Grande do Sul.

do Estado, 

COLLARES"
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Como é mesmo?
.- .'I

H» ° Muteu de Arte d0 Ri0 Grande do Sul tem o Drazer

SSpSSSSásdo Marbs3"1 a' àS 18h' "a Sala Pedr0 weingartner
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★ O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul cria um novo 
estilo de exposições: convida 
personalidades conhecidas para 
escolher peças do acervo que se 
constituem, no seu entender, 
como as mais atraentes. O pri
meiro a selecionar as peças é o 
governador Alceu Collares, 
coleção estará exposta a partir 
de hoje.

e a
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# 0 governador do Estado inaugura hoje, às 18h, 
no Margs, a exposição “Margs por Alceu Collares . 
O projeto consiste no convite a uma personalidade 
que escolherá no acervo do museu um conjunto de 
peças de seu agrado. A mostra do governador ficara 
até 20 de outubro, de terças a domingos, das 10 às 
17h.i
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★ Inaugurada quinta 
com peças selecionadas pelo go
vernador Collares no acervo do 
Margs. O novo estilo da exposi
ção coloca em evidência a sensi
bilidade artística dos 
dos a realizar as escolhas entre 
as peças que pertencem ao mu
seu. Isto vai servir para conferir 
as preferências de muita gente 
conhecida, mais ou menos como 
“Diz-me o que admiras”...

a mostra

convoca-
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s°meme, a jovens artistas. Nesta mostra forfm re. mHa« í- ^ Esta galeria é destinada, 
onde Tania utiliza tinta acrílica e pigmentos imDorfadnt ? tC aS em êrandes dimensões, 
pode ser vista a exposição "Margs porAlceu riP ^38 JuPto com ™. Ainda no Museu
acer^rtUra de Um pr°jeto que Envida personáUdadèsdeSdMtPedr0 Wein^artner' marcando 
acervo para serem mostradas ao público 0 pintor e dpc 1 í3^ que escolhem obras do

•“ ■*» 2» ..SÍiTKSSSS
Chagas, 80). Beatriz Camelier, T 
dier Rus1 Scliar a Ana Baladão/ 
pa0ílc.lrf de Criatividade do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, estarão expondo
S?2?Sh°8d£"Pintu,aseK?ras no Espaço Novos Talentos da As-
r aTpr e,pLeglSlfÍVa (Pça' da Matr'z)- Na 
iQh Ih EspaÇ°LlVreRepública,575), às 
i 9h abre a mostra "Ictis" (quer dizer pei-

de Adalberto Almeidaz^E 
ariaçoes 2 sera inaugurada às 20h 

io Everest Palace Hotel (Duque de Ca’ 
xias), com obras de 10 artistas plásticos.
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Egia Fie- 
alunos
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De Egia Fiedler

renco
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ARTE
Escolha própria, gosto alheiom

SSF"* Gaúcha, Artistas do Cone Sul e 
Clubes de Gravuras da Década 
de 50. Como bom bageense, 
Collares escolheu a última op
ção, que dá destaque à produ
ção de sua terra natal. Os oito 
artistas presentes à mostra fize
ram parte do Clube da Gravura 
de Bagé e quatro deles nasce- 

na cidade. “O bairrismo 
do governador ficou claro’ , al
fineta o galerista Milton Cou
to, que é conselheiro do Margs. 
Para organizar a exposição, o 
governador esteve apenas uma 

museu e só precisou

i • I uem visitar a mostra O
vJ Margs por Alceu Colla- 

HP1 res, em cartaz até o dia 25 de 
outubro, e gostar das obras ex
postas não deve se iludir. Isso 
não significa que o visitante 
compartilha o mesmo senso es
tético de um governador de Es
tado. Embora essa série de ex
posições no museu tenha como

------- IlilÉil objetivo traçar um perfil sobre
0 gosto do homenageado, íói a 

288 gp|*|pl| w própria assessoria do acervo do 
Margs que preparou o projeto 

p|||gs|^ 8 da exposição para Alceu Colla-
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2 res. Foram montadas três alter
nativas: Retrospectiva da Arte

vez no 
gastar duas horas.

Couto: "Bairrismo”

VEJA RG DO SUL, 23 DE SETEMBRO, 1992

VEJA RG DO SUL, 23 DE SETEMBRO, 1992
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6 • MARGS POR ALCEU COLLARES - 0 Governador do Estado escolheu 
"Os Clubes de Gravura • Uma Arte Popular" como temática para esta ex
posição de 14 xilogravuras, que permanece até o dia 25.10, na Sala Pe
dro Welnáertner. Criado com remanscentes do Grupo de Bagé e outros da 
Capital, seus artistas Indentlflcavam-se com o conteúdo social da arte e 
sua penetração nos meios sociais mais amplos, através de uma arte fi
gurativa, de forte apelo político e social.
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O Margs por Alceu Collares 

Pode ser vista até final de Outubro
ternacionalista que in- buio Gonçalves, João 
fluenciou as artes plásti- Faria Viana, , Glênio 
cas. Criado com artistas Bianchetti, Zorávia Bet- 

A mostra "OMARGS da Capital e remanes- tiol, Francisco Stokin- 
por Alceu Collares"pros- centes do Grupo de Ba- ger, Vasco Prado, Edgar 
segue até o dia 25 de gé, o Clube de Gravura Koetz e Edlar Hofstetter. 
outubro no Museu de de Porto Alegre preocu- Segundo Collares,
Arte do Rio Grande do pava-se com o conteúdo escolha foi um mergu- 
Sul. Aberta no dia 20 de social da arte e sua pe- Iho na memória, uma 
agosto, esta exposição netração nos meios so- homenagem aos artistas 
dá início ao projeto "O ciais mais amplos, atra- que sempre fizeram 
MARGS por. ", ideali- i/és de uma arte figura- muito sucesso em Bagé,
zado pelo diretor do tiva, de forte apelo po- terra onde nasceu, foi lá 
Museu, o professor e ar- lí tico. que, quando muito jo-
quiteto Al ba no Volk- O exemplo en- vem, entrou numa expo-
mer. É uma iniciativa controu eco em diver- sição pela primeira vez, 
inédita no Museu de ex- sos pontos do país e com o trabalho destes 
por o seu acervo através no exterior, tendo con- artistas. Essa mostra ti- 
de um outro olhar, que tinuidade nos grupos nha como tema o rosto 
não seja apenas o do es- gaúchos atuantes ao de figuras populares, ci- 
pec ia lista em arte. 0 pri- longo de toda a década tando como exemplo a 
meiro convidado para de 50. As mostras suce- velhinha getulista e os 
fazer a curadoria foi o deram-se até 1954, ten- bilheteiros.
Governador do Estado, do o Clube de Gravura A exposição está
que escolheu "Os Clu- exposto em itinerantes aberta ao público de ter-

Estados Unidos, ças a domingos, das 10 
Viena, Pequim, Chile, às 17 horas, na sala Pe- 
Bucareste, União Sovié- dro Weingartner do 

0 Clube de Gra- tica, índia e Praga. MARGS, na Praça da
vura surgiu como reação Constituída de 14 Alfândega, sem número,
à abertura do Brasil para xilogravuras,
o mercado exterior, no MARGS por Alceu Cot- ------ ^
fjns! da década de 40 e lares conta com obras ■/mmzííí"",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,//,,,,,,,!,,/,,',"!%&/////////,,
o conseqüente fluxo in- de Carlos Scliar,Danú-

sua

bes de Gravura - Uma nos 
Arte Popular" como 
temática.
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