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As galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, no Margs, abrem 
as portas, hoje, para abrigar a coleção da pelotense Lenir de Mi
randa, pinturas em grandes formatos, cuja coleção atende por 
“Meu nome é ninguém”. Na mesma ocasião, lançamento dos li
vros de Maria Amélia Bulhões, Iclea Cattani e Luiz-Olyntho Tel- 
les da Silva.
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Lenir Miranda retrata em telas a 'vontade de regressar7
A individual de Lenir de Miranda pode ser conferida, a partir de hoje, nas Galerias 

Iberê Camargo e Oscar Boeira do Margs (Praça da Alfândega, s/rP). "Meu Nome é 
Ninguém" apresenta obras em grande formato que focalizam, entre outras metáforas, a 
"vontade de regressar" como diz o grego "Nostos',' que dá nome a uma das obras. Ela 
recria o seu mito de Ulisses com um enorme peso psicológico, refletindo de maneira 
muito pessoal. São dez telas e nove fragmentos - trabalhos pequenos que complemen
tam o conjunto. Visitação, até dia 31 de janeiro, de terças a domingos, das 10h às 19h.

LENIR Dl MIRANDA / DIVULGAÇÃO / CP

bras de Lenir de Miranda a mostra no Margs, desde hoje
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ARTES VISUAIS Homenagem latino-americana
Brasil no circuito internacional

O carro-chefe da Fundação Camargojasrsssssssy.»”ISSSffiSMSSSpí^ j
“^rS0 de Sre to até!X de |
2010 A mostra é integrada por cerca de160 s

^SSSr De intenções e ações

“iS5f.S£s”,»rr» oS*t*xssí"“^“»
&Lmdo o superintendente cultural w^artncr (1853 -1929): um Artista entreo

*—“SSSSL
Pérez Oramas, estavam Ested d ^ Janeiro. A exposição traça 
instituições renomadas completo da obra do gaúcho,
como o Centro Georges um P“^”desta‘ados artistasbrasileiros
Pompidou de Pans, püitura de gênero do século XIX. Sua obra

Arte Latino-Americana artebr^adoria de Ruth Sprung Tarasan-
de Buenos Aires (Malba). meados de março serão exibidas
“A importância da tem obras que abordam temas fun-
exposição para o Brasil e cer^a J da sua trajetória: regionalismo, 
proporcional à relevância dament os úi ^ modos e costumes. Na
dos dois artistas que ocasião também será lançado uni catalogo
assinam as obras. Tanto artista As obras pertencem aSn Ferrari quanto Mira “to deArtes
Schendel são considerados coleça g p^acoteca Aplub, entre outros, 
figuras-chave da enaçao da gâ0 de numerosas coleçoes

a„ricana durante a segunda metade do
século XX”, explica Çoutmho.

será o focoA cultura latino-americana

Schüling, revela a relaçao do casal e nao 
asobrasdos artistas. Eles se conheceram 
em 1928, quando Frida entrou no Pa^id

‘-“S3ESSüs:a=

Enfmeados do ano que vem também 
pstão sendo esperadas mais tres exposições 

Uma delas se refere ao bicentenário d

i-ÍES£*5S=rsE1

ffi-SSjSscomemorado o centenano da Revoluç 
Sa, “a primeira grande revolução 

social política que a America Latina 
conheceu no século XX”, argumenta 

diretor do Memorial. O México também 
é 0 centro de outra mostra, ^com foco 

nos muralistas mexicanos, artistas que 
desenvolviam sua arte em murais.
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Margs oferece tour virtual.
Q Museu de Arte do Rio Grande

do Sul ultrapassa os limites 
de espaço e tempo e oferece pela 
primeira vez ao público a oportu
nidade de visitar uma exposição, 
após o seu encerramento, de qual
quer lugar da cidade, do estado, 
do país ou do mundo. Tudo isso de 
forma gratuita e sem filas.

Basta ter um computador ou 
telefone celular conectado à in
ternet e acessar o link 
www.margs.rs.gov.br/tour.html 
para apreciar a mostra virtual 
“Arte na França 1860-1960: O 
Realismo” (foto), que esteve em 
cartaz no Margs em julho e agos
to deste ano.

Os responsáveis pela novidade presa Carmem Gamba Imagem e 
foram o fotógrafo Rique Barbo, que Design, que, a partir de agora, assu- 
registrou o ambiente do Museu du- me a manutenção do site do Margs.

rante o período da exposição, e a em-

http://www.margs.rs.gov.br/tour.html
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0 realismo à francesa
A exposição “Arte na França 1860-1960: 

Realismo”, apreciada por mais de 100 mil pes
em Porto Alegre, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, entre julho e agosto desse ano, 
agora pode ser vista integralmente pela Inter
net. As imagens estão disponíveis no sitewww. 
margs.rs.gov.br, com imagens do fotógrafo Ri- 
que Barbo, que registrou o ambiente no Museu 
durante o período da mostra. No museu, ela es
tava estruturada em ordem cronológica, com 
trabalhos de Courbet, Monet, Van Gogh, De- 
gas, Renoir, Picasso, Cézanne, Balthus, Millet, 
Dérain, Miró, Dali e Manet. além de brasileiros 
como Cândido Portinari, Almeida Júnior, Iberê 
Camargo, Lasar Segall e Guignard.

A exposição cobre o período em que o Realis
mo se afirma na arte francesa, e passa a in
fluenciar o panorama cultural internacional, 
até o momento em que a arte feita nos EUA as
cendeu ao primeiro posto. Nestes cem anos é 
possível perceber traços sucessivos de percep
ção do real: o tema desta exposição é a história 
desta interpretação, desta desfiguração e 
reconfíguração. Conforme o site do Museu, 
sita virtual segue até 1- de fevereiro.

soas

a vi-
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SEGUNDA-FEIRA, 4 de janeiro de 2010 | arteagenda(a cx>rreiodopovo.com.Dr ^

Margs com boas opçoes para o mes
. no Deríodo em tomo das diversas técnicas de gravura de es- ^ ■—■«y % f

/^V Margs (Praça da Alfândega, s/n _) esta com qua l* Muitos deies envolveram-se com os processos sociais A lT \ f
í 1 mostras para serem conferidas ate a me^edeJanf que culminaram na revolução, cujo protagonista emblemático f 1
\ # ro Nas salas Negras e Berta Locatelh c celebrad Guadalupe Posada. São trabalhos de mestres do ex J V, J f
btoSteiSo da independência do México, com ‘como Gabriel Macotela. Migue Cas- f ^ 7/ £
Gráficas. México Contemporâneo . Sao 43 obras de arestas p e Juan Sebastián Barbera. e nomes consagrados
prpcpntatívns das principais correntes que se desenvo^ am^m /on,^Aonp rnrn0 os irmãos Pedro e Rafael Coronel. Alber-
P ---------- -------- -| to Gironella, Gilberto Aceves Navarro e Jose

I Luís Cuevas. Em cartaz ate dia 17.
I Até o próximo dia 21. o público poderá ver 
I “Quero Outros Espaços”, individual de Heloi- 
I sa Schneiders. artista gaúcha que morreu em 
I 2005. São pinturas, desenhos e escntos, ais- 
I postos nas galerias João Fahrion e salas An- 

I gelo Guido e Pedro Weingártner. Organizado 
I por um grupo de artistas, intelectuais, produ- 
I tores culturais, familiares, amigos compa-

■ nheiros. de geração e colegas de profissão de 
I Heloísa, o objetivo é preservar, difundir e dar

■ visibilidade à criação e ao pensamento de He- 
I loísa. contribuindo para o estudo de um peno-
I do transformador para as artes plásticas em 
I Porto Alegre, os anos 80.
■ a retrospectiva de Maria TomaseUi. Magi- 

I ca da Semelhança”, reúne 60 desenhos, aqua- 
I relas, gravuras, pinturas, esculturas e obje- 
I tos produzidos em 46 anos de trajetória. A 
I curadoria é de Denise Mattar e a cenografia
I Trabalhos de Heloísa Sehnelder, até o dia 21

fragmentos (trabalhos menores que am- tentamvehoje etcta tudoq^ ^ Universidade Federai do

«ísSSSksbS sasí?t0JW*-"‘'
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nas

neiro
nove

Bicentenário da independencia do México é lembrada em mostra
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| artes | opinião

As dores e as 

cores de Ulisses
Mostra de Lenir de Miranda, em cartaz no 

Margs, é inspirada na saga do herói grego. i

muito mais relacionada à sobrevivência não 
somente do guerreiro, mas do próprio ho- 

Entre as obras literárias mais importan- mem contemporâneo, diante de um mundo 
tes para a constituição do imaginário oci- em convulsão. É justamente essa passagem, 
dental estão as epopeias Ilíada e Odisséia, Meu Nome É Ninguém, que intitula a mag- 
provavelmente redigidas no século 8 a.C.e nífica exposição de pinturas que Lenir de 
atribuídas ao poeta grego Homero. Enquan- Miranda (Pedro Osório, RS, 1945) apresenta 
to a primeira pauta-se na Guerra de Troia, até 31 de janeiro na Margs, em Porto Alegre
a segunda narra o regresso de um de seus (confira endereço e horários de visitação no Lenir nos lembra disso a todo instante. A riais e procedimentos, Lenir de Miranda nos 
heróis: Ulisses. Terminado o conflito, tudo o Roteiro do Guia hagah). palavra Nostos, tão frequente em suapoéú- oferece uma pintura pulsante, de rara en-
que Ulisses almeja é retornar à sua pátria, à Há pelo menos 25 anos Lenir vem se de- ca, remete-nos à nostalgia, à dor de regressar, vergadura. E embora empreenda profundo
ilha de Ithaca, onde afiei esposa, Penélope, o dicando ao legendário personagem. Nesse Dor que se manifesta não somente por meio mergulho no universo simbólico de Ulisses,
aguarda. Entretanto, por ter ofendido o deus ínterim, é lícito perguntar: afinal, por que da palavra, mas da visceral pintura, de viés reafirmando a atualidade de suas inquie-
Posêidon, é condenado a vagar pelos mares Ulisses? E a resposta paradoxalmente mais marcadamente neoexpressionista. Dor que tações, deforma alguma é necessário que o
durante 10 longos anos, enfrentando toda simples e também mais complexa talvez se- habita as grandes superfícies recortadas e de espectador conheça as desventuras do per-
sorte de perigos: bruxas, sereias e monstros ja:porque ele nunca terminou de dizer o que justaposição caótica, as imensas áreas cro- sonagem. A arrebatadora obra de Lenir nos Ulisses em
inimagináveis. Nesse percurso, depara-se tinha para dizer. Ao cruzar o mundo atual, o máticas, maceradaspelo caryão, bem como reporta a essas mesmas convulsas e trans- pinturas
com o terrível ciclope Polifemo, a quem só melancólico herói continua suportando ex- os arames, ferros retorcidos e plásticos quei- formadoras vivências, incitando-nos a pen-
consegue derrotar porque, em determinada periências traumáticas: a fadiga, a dúvida mados, fragmentos de uma vivência contur- sar em nossos percursos, pesares, escolhas e
passagem, diz-lhe que seu nome é Outis, ou constante, a solidão. Tudo o que deseja é a boda, de conflitos e dilaceramento, mas tam- memórias,
seja, Ninguém em grego. A artimanha que segurança de sua casa. Seu percurso não é de bém tk encontro.
anula temporariamente identidade e passa- ida, mas de retomo: o que ele procura éoseu Em sua admirável liberdade criadora, que
do parece equivaler a uma negação, mas está passado. E nenhuma volta é sem d-

PAULA RAMOS *

Há 25 
anos 

Lenir de 
Miranda 
dedica-

se a

como
Nostos

Jornalista, crítica de arte e 
nrofessora universitária

—
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Prorrogada exposição no Margs
Foi prorrogada a exposição de pinturas da artista gaúcha Lenir de Miran

da “Meu Nome é Ninguém”, que está em cartaz nas galerias Iberê e Oscar 
Boeira, no Museu de Arte do RS (Margs). 0 público poderá visitar as obras 
até 28 de fevereiro, sempre de terça-feira a domingo, das lOh às 19h. A 
entrada é gratuita. Para a produção das pinturas, a artista partiu do mito 
Ulisses, de Homero, que se projeta no Ulisses de Joyce. As obras em grande 
formato enfocam, entre tantas metáforas, a “vontade de regressar", como 
diz o termo grego nostos, que dá nome a uma das peças. Lenir de Miranda, 
além de diversas exposições, destaca-se como única gaúcha selecionada pa- 

Documenta 12 Magazine Online, em Kassel, Alemanha.ra a
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A arte de Lenir de Miranda
A exposição "Meu Nome É Ninguém',' 

de Lenir de Miranda, em cartaz no Margs 
(Praça da Alfândega, s/n1), foi prorrogada 
até dia 28 de fevereiro. Será uma oportu
nidade para conferir pinturas em grande 
formato que retratam a "vontade de re
gressar" do personagem Ulisses de Joyce. 
A artista recria o mito com um enorme 
peso psicológico, refletindo, de maneira 
pessoal, as circunstâncias agressivas em 
que vive o homem hoje. Visitação de ter
ças a domingos, das 10h às 19h.
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Exposições paralelas em cartaz
O Museu de Arte do Rio Gran- H 

de do Sul (Praça da Alfândega, s/ | 
n°, Centro) apresenta até domin- § 
go, três diferentes exposições. A | 
magia da semelhança, de Marisa g 
TbmaseUi, que reúne cerca de 60 ^ 
desenhos, aquarelas, gravuras, 
pinturas, esculturas e objetos 
produzidos em 46 anos de trajetó
ria. Amostra, nas Pinacotecas do 
Margs, tem curadoria de Denise 
Mattar e cenografia de Guilherme 
Isnard. Há também a exposição 
paralela, intitulada Acervo do 
Margs - Contemporâneos de Tb- 
maselli que abrange várias obras 
de artistas plásticos da mesma 
época que a artista, como Iberê 
Camargo, Xico Stockinger e Glau
co Pinto de Moraes. Completa a
programação a exposição indivi- focam, entre tantas metáforas, a 
dual da artista Lenir de Miranda, “vontade de regressar”, como diz o 
Meu nome é ninguém, que aconte- termo grego Nostos, que dá nome 
ce nas Galerias Iberê Camargo e a uma das obras. As telas, de cores selecionada para a Documenta 
Oscar Boeira no Margs. Partindo rebaixadas, sugerem uma pre- 12 Magazine Orüine, em Kassel, 
do mito Ulisses, de Homero, que sença mítica, conforme a artista Alemanha. As mostras podem ser 
se projeta no Uhsses de Joyce, as que, além de diversas exposições, visitadas até domingo, das lOh às 
pinturas em grande formato en- destaca-se como a única gaúcha 19h, com entrada gratuita.


