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' mostrar uma leituraÚltimos dias da exposição Sagrado Ccraçao, , O obietivo e
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contemporânea através de pinturas mon°tip ftJ f t0 com 0 trabalho de pintura e monotipia sobre
— taratém P.,, . ,

ilusão de profundidade revelando ângulos nunca V1S Dedras e a história do sítio arqueológico com a
lTuleTee«ervllede:LryolWdo\rnTbcal. Visitação até 15/03, Pinacotes, Salas Negras e Sala Berta-

Locatelli, com entrada franca. Saiba Mais.

3D lenticular * que cria umaem

12/03 - Arte Conversada, 17h - Auditono s& m , 0 projeto Arte conversada
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MISSÕES NO MARGS
Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre sua 
temporada de 2009 ainda na última semana de 2008: no 
próximo dia 22, às 19h, o primeiro pavimento do museu 

recebe o gaúcho CARLOS VERGARA e a mostra O Sagrado 
Coração, Missão de São Miguel, exposição que há pouco 
esteve no Paço Imperial do Rio de Janeiro.

A mostra, que fica em cartaz até Io de março, traz pinturas 
em grande formato, monotipias e fotografias ampliadas em 
3D lenticular- que cria uma ilusão de profundidade revelando 
ângulos nunca vistos da redução jesuítica como a montagem 
ao lado. Destaque também para as impressões em lenços nos 
quais o artista viajante registrou o chão, as pedras e a história 
do sítio arqueológico com a ajuda de carvão e de minerais 
recolhidos no local.

Já na metade do ano que vem, o Margs apresenta um filé 
reunindo obras de 12 acervos de arte francesa - incluindo a
Coleção Berardo, o Centre Georges Pompidou e os museus 
D'0rsay e Picasso - e mais 90 obras vindas do Masp e do 
Museu Nacional de Belas Artes.

Tem Manet, Van Gogh, Monet, Degas, Renoir, Cézanne, 
Gauguin, Modigliani, Picasso, Matisse, Duchamp, Dali, Max 
Ernst, Miró, Coubert, Millet, Léger, Braque...

Enfim, toda a turma de peso que fez um século de arte na 
França entre 1860 e 1960. A coletiva integra o Ano da França 

Brasiifideve ser exposta somente no Masp e no Margs.

0
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Um ano próspero no Mares
O 5=£=SESS ESsS»f«sssíssaffiss' :r:Vergara, será ainda este mês, no próximo dia 22 às^l9h ’ PpHrn w^ÍÍh13 Uma ret™sPectiva do trabalho completo de

cssrziss s"«'sss.“ttsrs

DICGOVARA/CPMM.

cpmmria anos não leva uma mos- 
I tra, organizada aqui,
I para outros Estados”,
' destaca o diretor. Ele 

acredita que isso é re
sultado de um bom diá
logo e ótimo intercâm
bio entre as instituições 
do gênero. E lembra 
que, este ano, o Margs 
expôs a “A Primeira Mis
sa no Brasil - O Renas
cimento de uma Pintu
ra”, cedida pelo MNBA.
Prestes ressalta que o 
Margs oferece todas as já
condições para receber JÉI
qualquer exposição e Jr*
tem condições de cum- eJr - 
prir exigências inter
nacionais de segurança 
e preservação. A prova 
disso é a grande mostra 
programada para ju
nho, julho e agosto, que _______^_____
tantes* motos dJ.P°2 Dlret0r ^ Margs' Cézar Prestes, adianta novidades

instituições francesas - gas, Renoir, Cézanne, Gauguin, ModigUani, Picasso Maüsse
raídTn ra t° era° Be" Duclla,"P’ DaU' Max Ernst' Mlrò, Coubert, Millet, Léger, Bra- 
P^niH °rges 3ue,\df*ada? entre «60 e 1960, num panorama de 100 anos
n°OrPsaV e epOS museus da tast0™ da arte. -A exposição e as ações paralelas, que ire- 
D Orsay e Picasso - e mos realizar, provavelmente atrairão um grande público vin-
^otlltegía0

i-:

&

■ a —ração dc Ano ^V^^^SSS^SSSS,
r , ________________ ■ ™ Brasil e exibi- trajetória de Maria Tomaselli. Ambos eventos com lançamen-

ar,„s Vergarae suas impressões da Missão de São Miguel, em mostra, uo dia22 Van OoTucn^T, WbMS&SS4
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Vergara I
A exposição Sagrado Coração, 

Missão de São Miguel, de Carlos 
Vergara, será aberta no dia 22 
deste mês, às 19h, no Margs. Nas 
17 telas em grande formato e na 
série de 10 montagens de fotos, o 
artista revela ângulos nunca vistos 
da redução jesuítica.

Vergara II
*** A mostra marca as comemorações de tombamento da redução de São 
Miguel como Patrimônio Histórico Nacional - realizado há 70 anos, em 21 de 
dezembro - e a declaração como Patrimônio da Humanidade pela Unesco - 
ha 25 anos, no dia 9 de dezembro. No mesmo dia, às 17h, o Bistrô do museu 
recebe a mostra Patrimônios da Humanidade, com fotografias do Acervo do 
IPHAN que registram as cidades brasileiras tombadas pela Unesco.

Fabíola Brites - fabiola@osul.com.br

mailto:fabiola@osul.com.br
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Missão de São Miguel 

em exposição no Margs.
DIVULGAÇÃO

é copiar a paisagem das Missões, mas 
sim se deixar tocar pelo ambiente. 
Para o artista, o local é um espaço 
grandioso, repleto de uma experiên
cia religiosa e política impressionan
te: ‘As pedras estão impregnadas 
dessa experiência existencial fortíssi
ma, e, depois, foram impregnadas 
também da tragédia, do massacre”, 
completa. A visitação da mostra, em 
cartaz nas Pinacotecas, nas Salas 
Negras e na Sala Berta-Locatelli, é de 
terças a domingos, das lOh às 19h.

BISTRÔ - No mesmo dia, às 17h, o 
Bistrô do Margs recebe a mostra pa
ralela “Patrimônios da Humanida
de”, que reúne 15 fotografias, perten
centes ao acervo do Iphan (Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), das cidades brasileiras 
tombadas como Patrimônio da Hu
manidade pela Organização das Na- 

KÜ ções Unidas. O bistrô abre de segun- 
]rf das a sextas, das 1 lh às 21h; sábados, 

domingos e feriados, das llh às 19h. 
As duas mostras ficam em cartaz no 
Margs até 1- de março.

Margs (Praça da Alfândega, 
s/n-) inaugura amanhã, às 
19h, a exposição “Sagrado Co
ração, Missão de São Miguel” 

(foto), do artista gaúcho Carlos Ver
gara. A mostra marca as comemora
ções de tombamento da redução de 
São Miguel como Patrimônio Histó
rico Nacional - realizado há 70 anos 
- e como Patrimônio da Humanida
de pela Unesco, há 25 anos.

A exposição apresenta 17 telas 
em grande formato com o trabalho de 
pintura e linotipia sobre lona cruz. 
Iraz também uma série de dez mon
tagens de fotografias sobre acrílico, 
ampliadas em 3D lenticular - que 
cria uma ilusão de profundidade. Ou
tro destaque de “Sagrado Coração, 
Missão de São Miguel” são as 30 im
pressões em lenços nos quais Vergara 
registrou o chão, as pedras e a histó
ria do sítio arqueológico, com carvão 
e minerais recolhidos no local. Tam
bém integra a programação o vídeo 
“Sudário”, uma parceria do artista 
com o cineasta Gustavo Moura.

Vergara diz que seu interesse não

o
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SEGUNDA-FEIRA, 22 de dezembro de 2008 | arteagcnda@correiodopovo.com.br

Missão na arte de Carlos Vergara
0 artista Carlos Vergara inaugura “Sagrado convivência com o lugar, com as formas que estão depois, foram impregnadas também da tragédia,

Coração, Missão de São Miguel”, hoje, às ali. Para o artista, as Missões são um espaço do massacre”, completa.
19h, no Margs (Praça da Alfândega, s/nQ). A grandioso, repleto de uma experiência religiosa e “Sagrado Coração, Missão de São Miguel” de- 

exposiçáo integra as comemorações de tomba- política impressionante: “As pedras estão impreg- seja trazer uma leitura contemporânea do con- 
mento da redução de São Miguel com Patrimônio nadas dessa experiência existencial fortíssima e, junto das Missões. Para o crítico Luiz Camillo

(PMtMôMA Osorio, as pinturas de Vergara não 
são ilustrativas: supera-se o virtuo
sismo em busca do poético. Seja na 
fotografia, nas monotipias, nas telas 
ou no vídeo, o mundo percebido é 
apropriado, transportado, retraba- 
lhado e reinventado, com uma ma
terialidade densa, de coloração agi
tada, espaços apertados e textura 
pulsante em cores que saem da na
tureza, da terra e dos pigmentos.

Pinturas e monotipias têm sido o 
ceme de Vergara, num percurso on
de a experimentação é sua marca 
registrada. Novas técnicas, mate- 

, riais e pensamentos resultam em 
^ obras caracterizadas pela inovação, 
H mas sem perder a identidade e a 
f I certeza de que o campo da pintura 
| pode ser expandido. Em sua trajetó

ria, Vergara realizou mais de 180 
exposições individuais e coletivas, 
dentro e fora do Brasil. A sua pri
meira grande retrospectiva passou 
pelo Santander Cultural, em Porto 
Alegre, no ano de 2003, e depois foi 
levada para o Instituto Tomie Ohta- 
ke (São Paulo) e o Museu Vale do 
Rio Doce, Vila Velha (Espírito San
to), com curadoria de Paulo Sérgio 
Duarte. A visitação às mostras do 
Margs podem ser feitas de 23 de de
zembro a 1Q de março, de terças-fei-

Histórico Nacional, há 70 anos, e a 
sua declaração como Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco, há 25 
anos. Ainda nesta segunda, às 17h, 
o Bistro do museu recebe “Patrimô
nios da Humanidade”, com fotogra
fias do Acervo do Instituto do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional, 
num registro das cidades brasileiras 
tombadas pela Unesco.

Gaúcho, radicado no Rio de Ja
neiro, Vergara apresenta 17 telas em 
grande formato com o trabalho de 
pintura e monotipia sobre lona crua j 
e uma série de dez montagens de fo- JUSP? 
tografias sobre acrílico, ampliadas 
em 3D lenticular - que cria uma ilu
são de profundidade revelando ân
gulos nunca vistos da redução jesuí- 
tica. Em lenços, ele exibe 30 impres
sões nos quais registrou o chão, as 
pedras e a história do sítio arqueoló
gico com a ajuda de carvão e de mi
nerais recolhidos no local. Também 
integra a exposição o vídeo “Sudá- 

.rio”, uma parceria do artista com o 
cineasta Gustavo Moura, com deta
lhes e vestígios da região e uma in
tervenção na arquitetura.

Vergara diz que seu interesse não 
é copiar a paisagem, mas sim se dei
xar tocar pelo ambiente para produ
zir um trabalho que tenha, como
motor inicial, estas sensações: a A Missão de São Miguel serviu de inspiração para a arte de Carlos Vergara ras a domingos, das lOh às 19h.

mailto:arteagcnda@correiodopovo.com.br
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ARTES PLÁSTICAS

meio de pinturas, fotografias, 
monotipias e vídeos

de São Miguel, Vergara fez três incursões 
à sede das ruínas históricas. Não se trata,As ruínas de São Miguel das Missões que traz as cidades brasüeiras tombadas ,

dão o substrato para a nova exposição de pela Unesco narceria com o cineasta Gustavo Moura, conforme ele faz questão de frisar, de uma
Carlos Vergara, que ocupa as pinacotecas. Sagrado Coroçoo, Musao árLi dos quais, Sudáno, “recepciona” os reconstituição à distância, já que, em boa
as Salas Negras e a Sala Berta-Locatelli guel - com visitaçao ate1 de ma^, visitentel na entrada da exposição. Nos medida, as peças nasceram daquela tor
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul terças a domingos, das lOh as 19h ap detalhes da região inspiradora po- ra, na esteira das sensações e vivências
(Praça da Alfândega, s/n2), a partir das sente 17 teia8 em grandes fomatos^m ^toSm^onagensd^ que experimentou. “Não é um arremede
19h desta segunda-feira. Sagrado Cora- trabalho de pintura e monotipia so ’ regiãn e um tanto do lugar. Eu estive lá. A visão nao é
ção, Missão de São Miguel, a mostra, foi lona crua, e outra dos procedimentos exterior à complexidade de São Miguel,
contemplada no edital Arte e Patrimô- série composta por - do artista plástico. Embora seja uma ruína desabitada, não í
nio 2007, promovido pelo Ministério da dez montagens de “É menos antro- um lugar vazio-não só de memórias, mas
Cultura e pelo Instituto do Patrimônio fotografias sobre pológico e menos de catalisadores espirituais. Como é uim
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), acrílico, ampliadas S museológico do que coisa muito maltratada pela historiogra

3D lenticular poético”, explica o fia brasileira, pelo menos em termos d<
criador’ que, nos estudo em escolas, acho que merece un
últimos anos, rece- esforço de várias leituras, para que a
beu uma retrospec- possa examinar uma epopéia vivida n
tiva no Santander nosso País”, entende. A avaliação do cri
Cultural (2003) e tico Luiz Camillo Osório vai emmesm
participou da 5a sentido: segundo ele, seja nas pinturaí
Bienal doMercosul nas fotografias, nas monotipias ou nc

vídeos, supera-se o virtuosismo em busc 
de outra dimensão, no caso poética - pai

com apoio do Paço Imperial e patrocínio 
daPetrobras.Ainauguraçãodaindividu- - técnica que cria 
al do artista plástico nascido em Santa uma ilusão de pro- 
Maria, mas radicado no Rio de Janeiro, fúndidade. Cerca de 
acontece em meio às comemorações de 50 impressões em j
tombamento da redução de São Miguel lenços, nos quais ,
como Patrimônio Histórico Nacional foi registrado um 
(há exatos 70 anos) e a declaração como pouco da história 
Patrimônio da Humanidade pela Unesco do sítio arqueoloç- o 
(há 25 anos), ambas em dezembro. Às co, com o auxmo de | 
17h, o Bistrô do Margs recebe, como com- carvão e minerais | 
plemento, Patrimônios da Humanidade, recolhidos no local, o 
conjunto de imagens do acervo do Iphan igualmente mte- 9,

em

(2005).
Para chegar ao x . . ,

resultado de Sagra- além do mero registro material de um
do Coração, Missão dada realidade.
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com Carlos
Vergara na
mostra, no

Missões
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está

apresentando a exposição Sagrado Coração, 
Missão de São Miguel, de Carlos Vergara. Na 
mostra, pinturas, monotipias e fotografias, 
todas com a marca contemporânea do artista, 
fazem uma leitura das ruínas de São Miguel. A 
abertura contou com a presença do diretor do 
Margs, Cezar Prestes, e da superintendente do 
Iphan no Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Meira.

#

O evento comemora os 70 anos do tombamento
da Redução de São Miguel como Patrimônio 
Histórico Nacional.

Ana Lúcia Meira,
superintendente doL Iphan no Estado
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O artista plástico Carlos Vergara capricha 
na pose, mas admite que o trabalho dele, ao 
fundo, nas Salas Negras do Margs, em Porto 
Alegre, não vai sair direito no retrato (ao bdo).

- Essa é a graça - diverte-se. - A pessoa 
tem que vir aqui olhar.

O que Vergara exibe ali são 10 trabalhos em 
3D, em uma técnica sofisticada que recupera 
a ilusão de profundidade que era comum, 30 
anos atrás, em postais e livros infantis.

Gaúcho de Santa Maria radicado no 
Rio de Janeiro, o artista de 67 anos partiu 
de fotografias que ele próprio fez em três 
diferentes visitas às ruínas de São Miguel das 
Missões, na região noroeste do Estado.

Cortando e sobrepondo, ele criou novas 
imagens. Ao vivo, arma-se um jogo de ilusões.

- Certas dificuldades de olhar possibilitam 
que se enxergue o que está nas entrelinhas
- entusiasma-se Vergara.

Além dessas obras, ele expõe uma extensa 
série de pinturas nas pinacotecas do museu, 
todas elas tendo as Missões como foco. A 
mostra, intitulada Sagrado Coração, segue em 
cartaz até 10 de março, com entrada franca.
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Missão de São Miguel ganha leitura 

contemporânea pelas mãos de Vergara
“Sagrado Coração, Missão de São vídeo “Sudário”, fruto de uma parce- vestígios da região e uma interven-

Miguel", em cartaz até dia 1Q de ria do artista com o cineasta Gusta- ção na arquitetura,
março, no Margs, (Praça da Alfãnde- vo Moura que apresenta detalhes e 
ga, s/nQ) reúne telas, fotografia e 
vídeo, produzidos por Carlos Ver- | 
gara. O projeto da mostra foi con
templado no Edital Arte e Patri
mônio 2007, promovido pelo Mi
nistério da Cultura e pelo Institu
to do Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional (Iphan).

O público poderá conferir 17 
telas em grande formato com o 
trabalho de pintura e monotipia 
sobre lona crua e uma série de 10 
montagens de fotografias sobre 
acrílico, ampliadas em 3D lenticu- 
lar - que cria uma ilusão de pro
fundidade revelando ângulos 
nunca vistos da redução jesuítica.
Em lenços, Vergara registrou o 
chão, as pedras e a história do sí
tio arqueológico com a ajuda de 
carvão e de minerais recolhidos no - j
local. Também integra a mostra o

# Vergara diz que seu interesse 
não é copiar a paisagem, mas sim 
se deixar tocar pelo ambiente pa
ra produzir um trabalho que te
nha, como motor inicial, essas 
sensações: a convivência com o 
lugar, com as formas que estão 
ali. Para ele, as Missões são um 
espaço grandioso, repleto de uma 
experiência religiosa e política im
pressionante. Seu trabalho acaba 
revelando um leitura contempo
rânea deste conjunto arquitetôni
co. Esse universo é retrabalhado

BB

e reinventado, com um materiali
dade densa, de coloração, espa
ços apertados e textura pulsante 
em cores que saem da natureza, 
da terra e dos pigmentos natu
rais. O Bistrô do Museu apresen
ta uma mostra dos patrimônios 
da humanidade. Visitação de ter
ças a domingos, das lOh às 19h.
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Sítio tombado em imagens 3D
MÍSSà° í EIaS està° amPliadas em 3D lenticular, que 

Sao Miguel, do artista Carlos Vergara, pode cria uma ilusão de profundidade revelando
rTpa" doMargs' * ^ * nUnca "a ».
(Praça da Alfãndegt 22SÜÍ? Desta^ue tambem Pa‘
s/n“). Já no BisM do lmPre^oes em
Museu está em cartaz £2* 308 ^ *r-
a mostra‘Patrimônios gararegtetrou o dmo,
da Humanidade’, com P?1™8 e a 1Vstorla
fotografias do acervo s,“'> arqueologco,
do Instituto do Patri- com ajuda de carvao e
mônio Histórico e Ar- JH r?x,lhl<)°s no
tístico Nacional. Elas locaL Tambem mtep
mostram cidades bra- S§S a exposição o video

tombadas pela
neasta Gustavo Mou
ra, apresentando deta
lhes da região.

As mostras marcam 
o tombamento da re
dução de São Miguel 
como Patrimônio His
tórico Nacional, reali
zada há 70 anos.

“Sagrado Cora
ção..." traz 17 telas em 
grande formato, com o 
trabalho de pintura e 
monotipia sobre lona w 
crua e uma série de ^
dez montagens de foto
grafias sobre acrílico. Missão de São Miguel em grandes telas
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SegundoCademo PORTO ALEGRE, QU

Santa Maria

de TATIANA PY DUTRA

Santa Maria está de olho em um artista que nasceu lá,
que construiu uma carreira admirável, de projeção na
cional, mas que nunca voltou a sua própria cidade.

Trata-se de Carlos Vergara, 67 anos, gaúcho radicado no 
Rio de Janeiro, atualmente em cartaz no Margs, em Porto 
Alegre, com a exposição Sagrado Coração, que tem como 
ponto de partida as ruínas de São Miguel das Missões.reencontro

secretário de Cultura de Santa Maria, o artista plástico 
Titi Roth, diz que entrará em contato com Carlos Ver
gara para convidá-lo a expôr na cidade o mais breve 
possível. 0 plano é que as obras dos grandes artistas 
da região (além de Vergara, Carlos Scliar e Iberê Ca
margo) sejam expostas no Museu de Arte de Santa 

Maria (Masm). Para que isso aconteça, Roth quer fechar uma parce
ria com o Margs. Ele fala com entusiasmo da obra de Vergara:

- Ele tem uma pintura extremamente vigorosa e contemporânea. 
Há toda uma trajetória de brásilidade na cor, nos elementos que ele 
usa. É uma produção representativa de nossos valores.

Apesar de jamais ter morado no Estado, Vergara colocou o Rio 
Grande em seu mapa-múndi artístico na mostra Sagrado Coração, 
um olhar do artista sobre as ruínas de São Miguel das Missões, em 
cartaz no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Em uma 
das idas às reduções jesuíticas, no ano passado, o artista sobrevoou 
sua terra natal e sentiu uma certa nostalgia.

- A Santa Maria, não voltei não por falta de curiosidade, mas de 
oportunidade - diz. - Iberê Camargo (pintor gaúcho que foi professor 
de Vergara), que tinha uma relação grande com Santa Maria, tentou 
mesmo fazer uma exposição minha lá. É uma coisa que ainda está 
para acontecer. Tomara que aconteça logo.

Carlos Vergara deu entrevista, de seu estúdio em Santa Teresa, no 
Rio, por telefone. Na oportunidade, vibrava com a expectativa de des
filar no bloco carnavalesco Cariocas do Mundo, formado só por pes
soas que vivem no Rio de Janeiro mas que não nasceram lá

- Já tem até uma ambulância contratada. Pode ser a última entre
vista - riu o artista, de 67 anos.

■ Carlos Vergara, artista 

que está com grande 

exposição em Porto 

Alegre, fala sobre Santa 

Maria, cidade onde nasceu 

e à qual não voltou mais
■

i
“Quero pisar no chão onde eu nasci”, diz Vergara

“Diga aí para os nossos conterrâneos, que espero ter oportunidade de 
fazer alguma coisa em Santa Maria, uma exposição, alguma obra. Soube 
de dois lugares que me interessariam muito. Um é a velha estação férrea. 
Talvez eu pudesse fazer uma coisa que não fosse pieguice de novela (ri
sos). Outra são umas águas paradas que Iberê pintou, em 1939 ou 1940, 
e que ficam na região de Santa Maria. Me interessaria muito visitar esses 
locais e retrabalhar com olhos contemporâneos uma coisa que ele pintou 
na época em que eu estava nascendo. Só estou esperando um convite 
para visitar a cidade, da universidade, da prefeitura. Se me chamarem, 
eu vou. Sobrevoei Santa Maria, na última vez que fui a São Miguel, ano 
passado. Mas quero pisar no chão, olhar as colinas, andar, e de repente, 
descobrir em qual maternidade eu nasci. Quero revisitar os alfarrábios da 
minha velha certidão de nascimento."
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