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SECnETABi;. DE:SDlJCAQAO E CUL7W.
CONSELHO DE DBSENVIMENTO CULTURAL DO E3TAD0 DO RIO GRATJDE
IRJSEU DE ARTE DO RIO GR-'ADE DO SUL DO SUL
UlJCLEO DE DOCUl-ffiJmsro E FESQUI3A

MARGS CONVIDA
proposta de atender a : 

grandes artxstas gauchos em 
dos em 1992, para dar inxcio ao projeto 
nhardt e Danubxo Goncalves.

Observagoes ; <1

necessidade de divulgar o trabalho dos 
1 mostras revisionistas. Serao convida- 

os artistas Plinio Ber-



Data:

DANtJBIO GONCALVES — Nas Salas 
Negras do Margs (Pra?a da Alffindega 
s/n°), exposi?ao retrospectiva de lito- 
gravuras do artista. At6 1° de novem- 
bro, de ter?as a domingos das 1 Oh is 
17h.
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INAGURAQOES
DANCBIO GONCALVES - Nas Salas 

Negras do Margs (Prafa da AlfSndega 
s/n®), as 19h, abre exposi?ao relrospec- 
tiva de litogravuras do artista. Ate 1 ® 
de novembro, de tergas a domingos das 
lOh 17h. E, no SaguSo do Centro 
Municipal de Culture (Erico Verissimo 
307), exposifSo de desenhos do artista, 
ate 4 de outubro.
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As obras de Danubio no Margs
Com obras nos mals diversos museus do pais e do exterior, e com 

exposl^des na Polonia. Portugal. Franca, entre outras, Danubio Goncalves 
estara abrindo exposigao retrospectiva de litografla, nas Salas Negras do 
^gs {Pga. da Alf^degaJ. Natural de Bage, Danubio residlu no Rio de 

historias em quadri- 
nhos e publlcar cari- 
caturas em jornais e 
revistas. Naquelaepo- 
ca, ele frequentou o 
atelier de Portinari.
Em 1943 realizou sua 
prlmeira mostra em 
Bage. Cinco anos de
pois, passou a residlr 
em Paris. Atualmente. 
leclonano Institute de 
Artes da Ufrgs e no

.. -

estara abrindo exposigao retrospectiva de litografla, nas Salas Negras do 
Margs {Pga. da Alfandegaj. Natural de Bage, Danubio residlu no Rio de 
Janeiro, quando tinha 10 anos de idade, quando come^ou a desenhar
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Atelier Livre da Prefel- De Danubio 6on^aA«s|^^^B 
tura. Tambem no Margs, na sala Berta Lo- BEH^B 
catelli, estao expostas 12 obras restauradas ^JhII^B 
por Leila Sudbrack e Lenora Rosenfleld. k 
exposl^ao sera completadapor urn video mos- 
trando aspectos da tecnica de restaura^ao.
E, a p^ir de hoje, na Galeria Alencastro B^^B^ 
Guimaraes (Mariante. 426), mostra de 17 oleos HBfB 
sobre tela e cinco gravuras ineditas de Ma- 
nabu Mabe. Mabe nasceu em 1924, em Shi- BBII^P 
ranui (Japao) e emigrou para o Brasil 10 anos De Manabu Mabe 
depots. Nos anos 50 foi uma das "estrelas" na arte nacional a dedlcar-se 
ao abstracionismo Informal. As obras a serem apresentadas englobam 
quase quatro decadas da produQao de Mabe.
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ELEONE PRESTES

Duos retrospectivas 
reveem a obra de 
Danubio Goncalves

mil, reclama o artista. Assim, cada 
uma chega ao mercado a preQOS em

 Danubio Goncalves — Retrospectivas: 
Litogrttfia, nas saias negras do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Pra^a da 
Alfdndega s/n °.fone 221-8456), ate i ° de 
oulubro. de terras a domingos. das iOh ds 
17h (as 15fl, diariamenie visitas guiadas 
pelo museu): e Desenho. no sagudo do 
Centro Municipal de Cultura (Erico Ve- 
rissimo 307, fone 221-6622), ate 4 de 
outubro, diariamente das 8h ds 2lh. As 
pe^ nao estdo d venda.

Ums. sdegSo de pegas representando 
40 anos de ttabaJho de Danubio 
Gongalves esta dividida entte o Margs 
e o Centro Municipal de Cultura Danubio: amor pela litografia

e& na decada de 50, e do proprio lha de papel nacional custa Cr$ 50

Museu de Arte do Rio Grande 
lido Sul (MargsJ e o Centro Mu
ir nicipal de Cultura abrigam • 
duas retrospectivas simultaneas da 
obra grafica de Danubio Goncal
ves. No Mar^, a mostra Litografia 
e composta por 28 gravuras produ- 
zidas de 1964 ate 1991 e, no saguSo 
do Centro Municipal, a exposicao 
Desenho revela trabalhos ineditos, 
de 1951 atd hoje. As cerca de 40 
pecas incluem algumas colagens 
sobre aquarelas e estudos da cole- 
Cao do artista. E a quarta retros- 
pectiva de Danubio no Estado e a 
oitava no Pais. A do Margs, inau-

. *>!' &g*: : .L^g.  -----

— e cumprido com a maestria de 
quern ja percorreu o mesmo cami- 

_____ nho varias vezes, por mais de tres 
vivencia pessoal. O gaucho nascido decadas. No Auto-Retrato escrito 
em 1925, em Bage, tern papel im- 
portante no desenvolvimento da 
gravura no Rio Grande do Sul. 
Participou da fundaqao do Clube 
de Gravura de Porto Alegre e Ba-

■ • □ SEEUHDO EADERHO_______

artes

por ele como apresentacSo das ex- 
posicdes, Danubio define a tecnica 
como “namoro com pedras calca
reas de 300 mil anos”. Atualmente 
esse flerte sai caro porque uma fo-

Luiz Coronel o livro Poerotika, 
uma amostra da sua producao re- 
cente, quando inaugurou indivi- 

torno de" Cr$ 600 mil {6bX40cm), dual de pinturas na Galeria Mosai- 
um pouco mais baratas do que os 
desenhos. Apesar do volume de 
trabalhos expostos nas retrospecti
vas simultaneas, o objetivo de am- 
bas e cultural e nao havera comer- 
cializacao.

Sua obra mereceu a analise do 
critico Jacob Klintowitz em dois 
livros: Versus — Dez Anos de Cri- 
tica de Arte e Artistas Gravadores 
Brasiieiros. Consta ainda do Dido- 
nario de Artes Piasticas no Brasil, 
de Roberto Pontual, e do Arte Pa
ra Que?, de Aracy A. Amaral, en- 
tre outros. Como autor do projeto 
grafico e das ilustracdes, lancou 
recentemente em parceria com

Atelier Livre onde trabalha ate ho
je como professor de litografia, tec
nica que aprendeu com o gravador 
Marcelo Grassmann, no inicio dos 
anos 60.

DEDICAQAO — Faz questSo de 
dizer que suas gravuras sao conce- 

__ bidas e executadas por ele. Todo o 
retrato da mae de Danubio, Hele- demorado processo da litografia — 
na, que faleceu quando ele tinha cada cor e impressa separadamente 
dois anos. O artista diz nao se preo- 
cupar com unidade tematica e que 
as fases se sucedem conforme a sua

gurada ontem, e a unica somente 
de litografias, tecnica que introdu- 
ziu no Estado.

A figura feminina e a tematica 
mais constante, dentro de assuntos 
como a critica social, a viagem ao 
Marrocos e temas regionais. Entre 
essas imagens, uma gravura de 
1974 mostra urn registro afetivo: o

co. Estao reservados cem exempla- 
res para serem vendidos na 38® 
Feira do Livro que sera realizada 
de 30 de outubro a 15 de novem- 
bro, em Porto Alegre.



INDIVIDUAIS
DANtJBIO GONCALVES — Nas Salas 

Negras do Margs (PraQa da Alfandega 
s/n°), exposi?ao retrospectiva de litogra- 
vuras do artista. Ate 1 ° de novembro, de 
terfas a doraingos das lOh as 17h. E, no 
Saguao do Centro Municipal de Cultura 
(Erico Verissimo 307), exposi?ao de dese- 
nhos do artista. at6 4 de outubro.
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Danubio Goncalves. Exposi^ao de trinta li- 
tografias em cor deste artista que foi urn dos 
introdutores da litografia arti'stica no Estado 
do Rio Grande do Sul. Tecnica mista e tema- 
tica variada. Obras que abrangem o periodo 
de 1962 ate hoje. Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Salas Negras). Praga da Al- 
fandega, s/n.", tel. 221-8456. De ferga a do- 
mingo, das lOh as 17h. Are 9 de outubro.
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DANUBIO GONC:ALVES EM 
DUPLA RETROSPECTIVA

Alem das flores tradicionais, duas exposi?des do artista plastico Da- 
niibio Goncalves inauguram esta primavera. Sao Desenhos e Litogra- 
fias que poderao ser visitados, respectivamente, no Saguao do Centro 
Municipal de Cultura, de 16/09 a 04/10, e nas Salas Negras do MARGS, 
de 17/09 a 01/11. Duas retrospectivas abrangendo mais de 04 decadas 
que, conforme depoimento do artista, “e apenas um resumo de todo 
o meu trabalho”.

Com uma produ?ao que 6 referenda obrigatoria na historia da arte 
gaiicha — juntamente com Glauco Rodrigues Moraes e Glenio Bian- 
chetti, foi fundador do Clube de Gravura de Bage — ele e o precursor 
da litografia gaiicha. Sua produQao artistica, com enfase a cn'tica so
cial, retratada no expressionismo da figura?ao humana, remonta aos 
ideais do Ikjer Grafico do Mexico. Foi assim, na decada de 50, que , 
nasceu o Clube de Gravura de Bage, “em defesa de uma arte mais lo
cal, baseada em referenciais socials”, avalia Damibio. Ao contrdrio do 
modismo abstracionista da epoca — com influencia da 1 ? Bienal de 
Sao Paulo, em 1951 — a preocupa^ao do Damibio artista o conduzia, 
cada vez mais, busca da caracteriza?ao do regional. ‘ ‘Era uma alter- 
nativa ao consumismo vigente na epoca que privilegiava, sobremanei- 
ra, os produtos vindos de fora”, explica o artista.

As ultimas exposiQoes de Damibio aconteceram, em Porto Alegre, 
na Galeria Mosaico, onde, em parceria com escritor Luiz Coronel, au- 
tografou o livro “Poerotica’, com ilustra?6es e planifica^ao graficade 
sua autoria. Em fevereiro deste ano, suas pinturas aterrissaram no ae- 
roporto Charles de Gaule, em Paris, para uma mostra na Galerie d’Aite 
L’oeil du Bouef, a convite da proprietiria Ceres Franco — brasileira 
radicada na Franqa ha mais de 40 anos.
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