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Gravura em destaque no Margs
Em paralelo à 7S Bienal de Histórica, Transição e Contem- da gravura e do desenho no Es- 

Artes Visuais do Mercosul, o porâneos. A exposição fica em tado e no Brasil. No caso de Ver- 
Margs (Praça da Alfândega, s/n9) cartaz até 29 de novembro, com tente Histórica, são apresentados 
vai abrigar a mostra O Papel visitação de terça-feira a domin- trabalhos de Pedro Weingártner, 
do Museu - Acervo Margs. São go, das 9h às 21h. Entre as obras Xico Stockinger, José Lutzember- 
36 obras de diversos artistas está Jogo do Osso, de Glenio ger e do Grupo de Bagé - Carlos 
brasileiros e estrangeiros, di- Bianchetti. 
vididas em três fases: Vertente

Scliar, Danúbio Gonçalves, Vasco 
Amostra traça um panorama Prado e Glauco Rodrigues. Pre-

p- dominam obras figurativas e de 
cunho social ou humano, princi- 

i- 1 palmente do final do século XIX
e início do século XX. Na parte 

jidenominada Transição, estão
trabalhos de Iberê Camargo, 
Plínio Benhardt, Henrique Fuhro 
e Lygia Pape.

As peças datam das décadas 
de 1960 e 1970, mesclando o abs
trato e o figurativo. Da fase Con
temporânea, foram selecionados 

§ artistas que transitaram pelo pop 
| e pelo expressionismo abstrato. 
§ A exposição traz também obras 
| modernas, com influência sur- 
| realista. Entre eles estão Daniel 
2 Senise, Maria IbmaseUi e Saint 

Clair Cemin.
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Obra Jogo do Osso, de Glenio Bianchetti, integra exposição
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Trajetória da gravura e do desenho
Um pouco da trajetória da gravura e do desenho do Esta

do e do Brasil pode ser conferida em "0 Papel do Museu", 
preparada pelo Margs (Praça da Alfândega, s/n°) para o pe
ríodo da 7* Bienal de Artes Visuais do Mercosul. A sala Berta 
Locatelli e Salas Negras abrigam 36 obras de diversos artis
tas brasileiros e estrangeiros, divididas em três fases: Ver
tente Histórica, Transição e Contemporâneos.

Foram selecionadas obras do acervo da instituição que 
pudessem estabelecer um diálogo com as obras da Bienal, 
que ocupam diversos espaços do Museu. Os trabalhos assi
nalam a origem de algumas manifestações que podem ser 
conferidas na Bienal e destacam a produção de artistas gaú
chos no campo da gravura e do desenho, bem como as in
fluências que receberam de movimentos e artistas nacionais 
e estrangeiros. A Vertente Histórica apresenta peças de Pe
dro Weingãrtner, Xico Stockinger e José Lutzemberger. A 
Transição traz obras de Iberê Camargo, Plínio Benhardt, 
Henrique Fuhro e Lygia Pape. E a Contemporânea, Daniel 
Senise, Maria Tomaselli e Enio Lippmann. Visitação até 29 
de novembro, de terças a domingos, das 9h às 21 h.
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0 PAPEL DO MUSEU - A exposição 
apresenta 36 obras de artistas brasilei
ros e estrangeiros, divididas em três fa
ses: Vertente Histórica, Transição e Con-

DIVULGAÇÃO
temporâneos. O objetivo é contar um 
pouco da trajetória da gravura e do de
senho no Estado e no Brasil. Sala Berta 
Locateili e Salas Negras do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega s/n2). 
De hoje até domingo, das 10h às 19h.
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A exposição 'Desenho de 
Idéias' está no Margs

0 Margs (Praça da Alfândega, s/n1) 
abriga "Desenho de Idéias" com 38 obras 
que colocam o desenho como uma disci
plina capaz de oferecer maior transparên
cia sobre o pensamento do artista duran
te o seu processo criativo. Organizada co
mo uma "caixa de ressonância" a exposi
ção estabelece diálogos com os outros tra
balhos da Bienal através de seus conteú
dos, suas poéticas e suas metodologias. A 
coletiva representa um importante conjun
to de obras de artistas jovens da América 
Latina e do exterior em diálogo com artis
tas historicamente reconhecidos, com a in
tenção de ampliar o olhar sobre a profun
didade dos processos artísticos contempo
râneos. Explora, também, o desenho que 
se articula com outras áreas artísticas e 
disciplinas do conhecimento.

A coletiva apresenta três ordens de 
conversação. A primeira, entre artistas da 
América Latina e do mundo, tanto do pas
sado como do presente. Em segundo lu
gar, os artistas de cada sala dialogam en
tre si. Em terceiro, o diálogo com as ou
tras mostras da Bienal. Entre os trabalhos 
expostos, o destaque é o grande mural 
do paulista Iran do Espírito Santo (foto), 
que postula uma resposta paradoxal ao 
propor a existência visual de um quadro 
ausente. Outra atração é a "biblioteca de 
25 livros" de Walmor Corrêa. Numa estan
te, os volumes estão abertos e apresen
tam desenhos aparentemente naturalistas, 
resultantes de sua projeção imaginária. 
Corrêa apela tanto à estética da ilustração 
naturalista, própria de pintores viajantes 
dos séculos XVII a XIX, como à da ilustra
ção de manuais científicos de biologia, 
anatomia e medicina, para revelar um ou
tro mundo, completamente ficcional, arti
culado a partir de seres improváveis. Os 
livros apresentam mamíferos e seres exóti
cos descritos por Herman Von lhering, na
turalista alemão que chegou ao Rio Gran
de do Sul em 1880.


