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Observações Pesquisa: Prof. Carlos Scarinci 
- Patrocínio do Catálogo: CEE 
-Boletim do MARGS n* 13 
-Tem fotos.



SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

DEPARTAMENTO DE CULTURA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Tem o prazer de convidá-lo para a Exposição "A GRAVURA 

CONTEMPORÂNEA DO RIO GRANDE DO SUL - I" (1900 - 1960), 

resultado de uma pesquisa realizada pelo professor Carlos 

Scarinci. Trata-se de uma mostra eminentemente didática que 

visa esclarecer aspecto ainda pouco conhecidos da Arte 

Gaúcha.

Esta mostra cobre a produção gráfica riograndense desde o 

princípio de século até os anos 60, devendo ser completada 

numa exposição posterior que desenvolverá o tema até a 

atualidade.

Local: Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Endereço: Praça Barão do Rio Branco 

Data: a partir de 30 de janeiro de 1980 

Horário: das lOh ás 18h
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A GRAVURA GAÜCHA 

EM EXPOSIÇÃO 

NO MUSEU DE ARTE
momento em que as obras do 
arte passaram a ter significação 
mercadológica, é fato que se 
precisa mencionar, embora não 
adiantem muito estas reclama
ções".

A maioria das obras comen
tadas e apresentadas nesta pri
meira parte da mostra, baseiam- 
se em reproduções fotográficas, 
destacando-se ilustrações de 
Fahrion para o livro “Noite na 
Taverna”, de Álvares de Azeve
do, as primeiras gravuras de 
Gastão Hoffstetter e Atla Silva, 
além de desenhos de José Ras
gado Filho. Francisco Bellanca 
e a produção gráfica do Clube 
de Gravura e Bode Preto.

“A Gravura Contemporânea 
do Rio Grande do Sul” é uma 
mostra eminentemente didática 
com o objetivo de esclarecer as 
poetes pouco conhecidos da Ar
te Gaúcha. A partir de 30 de 
janeiro, com visitação das 10b 
às 18h.

Na próxima quarta-feira, dia 
30 de janeiro, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul (Praça 
Barão do Rio Branco) inaugura 
a primeira parte da exposição 
didática “A Gravura Contempo
rânea do Rio Grande do Sul’’, 
oue abrange o período inicia
do em 1900 e vai até a gravu
ra produzida em 1960.

Resultado de uma pesquisa 
iniciada por Carlos Scarinci em 
1974, a mostra, antes de mais 
nada, segundo afirma seu or- 

i ganizader “constitui-se de um 
: levantamento de campo e de u- 

descrição histórica, objeti-

“Se procurou os fatos, mais 
do que as interpretações — diz 
Scarinci, — menos avaliações 
subjetivas do artistas e obras, a- 
pesar das dificuldades encontra
das para a sua organização. No 
Rio Grande do Sfii, afirma, a 
pouca confiança que. merecem 
os pesquisadores de história ar
tística. Drincipalmente desde o

ma
va”.
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A Gravura Contemporânea: no MARGS, a partir de 30 de janeir

A GRAVURA GAÚCHA 

EM EXPOSIÇÃO 

NO MUSEU DE ARTE
r?M - . ' • "

Na próxima quarta-feira, dia 
30 de janeiro, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul (Praça 
Barão do Rio Branco) inaugura 
a primeira parte da exposição 
didática “A Gravura Contempo
rânea do Rio Grande do Sul”, 
que abrange o período inicia
do em 1900 e vai até a gravu
ra produzida em 19G0.

Resultado dle uma pesquisa 
iniciada por Carlos Scarinci em 
1974, a mostra, antes de mais 
nada, segundo afirma seu or
ganizador ‘'constitui-se de um 
levantamento de campo e de u- 
ma descrição histórica, objeti
va”.

momento em que as obras de 
arte passaram a ter significação 
mercadológica, é fato que se 
precisa mencionar, embora não 
adiantem muito estas reclama
ções”.

A maioria das obras comen
tadas e apresentadas nesta pri
meira parte da mostra, baseiam- 
se em reproduções fotográficas, 
destacando-se ilustrações de 
Pahrion para o livro “Noite na 
Taverna”, de Álvares de Azeve
do, as primeiras gravuras de 
Gastão Hoffstetter e Atla Silva, 
além de desenhos de José Ras
gado Filho, Francisco BelLanca 
e a produção gráfica do Clube 
de Gravura e Bode Preto.

“A Gravura Contemporânea 
do Rio Grande do Sul” é uma 
mostra eminentemente didática 
com o objetivo de esclarecer as 
poetes pouco conhecidos da Ar
te Gaúcha. A partir de 30 de 
janeiro, com visitação das lOh 
às 18h.

“Se procurou os fatos, mais 
do que as interpretações — diz 
Scarinci. — menos avaliações 
subjetivas de artistas e obras, a- 
pesar das dificuldades encontra
das para a sua organização. No 
Rio Grande do SAI, afirma, a 
pouca confiança que merecem 
os pesquisadores de história ar
tística. principal mente desde o
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Scarinci mostra 

gravura do sul 

dia 30 no Museu
0 Museu de. Arte do Rio 

Grande do Sul inicia sua 
temporada com uma promo
ção que, desde já, deverá fi
gurar entre aquelas que 
carão o calendário recém-inau- 
gurado de 1980. Tràta-se da 
mostra a ser aberta no pró
ximo dia 30, podendo ser vi
sitada diariamente das 10 à* 
18 horas, intitulada “A Gra
vura contemporânea no Rio 
Grande do Sul 
IPdO”, trabalho que se deve 
ao crítico e professor de ar
te Carlos Scarinci.

O tema foi pesquisado pelo 
autor durante mais de três a- 

em seus cursos de pós- 
graduação, inclusive na USP, 
em São Paulo, e o primeiro 
resultado desta pesquisa é um 
volumoso mimeografado, que 
o Museu está entregando a al
guns estudiosos, como 
pró-divulgação da exposição. 
A mostra em si, reunirá a 
produção gráfica rio-granden- 
se motivo da pesquisa de Sca
rinci, devendo ser complemen
tada por uma segunda exposi
ção que atingirá a época a- 
tual. Exposição eminentemen- 
te didática, esclarecendo da- 

conhecidos

mar-

1900 a

nos

uma

dos ainda pouco 
da arte plástica gaúcha, esta 

■ exposição, por todos os 
tivos, deverá chamar a aten
ção do_ público.

mo-

★ “A Gravura Contemporânea do Rio Grande do Sul” é o título 
da mostra didática que está no MARGS. Em sua primeira 

etapa, abrange o período de 1900 a 1960, com pesquisa feita por 
Carlos Scarinci.
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Sul, & partir do dia 30. Após. 
Scariuci continuará sua pesquisa, 
abrangendo a gravura até os nos
so.? dias.

Mais notícias sobre arte. Nos 
chega o Catálogo "La Biblia 

a última exposição de vito Cam
pa nella, sempre o seu bccn sur
realismo. que aconteceu na Amé
rica Galeria de Arte, de Buenos 
Aires, e Oscar Serephico, 
galeria de arte que tem o seu 
nome, em Brasília, envia convite 
para a Grande Coletiva de Ve
rão, inaugurada no último dia 21.

• Nelson Baibich mostra seus 
desenho? no Hotel Samburá

een Imbé, tendo a prbmoção da 
Companhia Jornalística Caldas 
Júnior, Rádio e TV Guaíba. O 
"vernissage" fji marcado para es
te sábado.

• Lino Tarragó e Alfredo Viei
ra convidaram um grupo pa

ra drinques na sua. Vila Ncbre 
Projetos e Decorações, em Capão 
da Canoa, local cheio de novi
dades para o “décor'’ das resi
dências na praia. A reunião a- 
contecerá este sábado.
• Carlos Scarinci fez uma pes

quisa sobre a Gravura Con
temporânea do Rio Grande do 
Sul. que vai de 1900 a 1960. O 
resultado poderá ser visto no Mu
seu. de Arte do Rio Grande do

com a
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O resultado de longo trabalho 
de pesquisa de Carlos Scarinci 

■sobie a gravura no Rio Grande 
do Sul, num período de 60 anos, 
forma a exposição que será inau
gurada hoje, às lOh, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
'Praça Barão do Rio Branco') 

intitulada A Gravura Contempo
rânea do Rio Grande do Sul — 1 
(1900 — 1960). A mostra tem ca
ráter didático e a visitação pode
rá ser feita diariamente (menos 
às segundas-feiras), das lOh ás

N9 11 l ;

I8h
A mostra começou a ser orga 

nizada por Scarinci em 1974, que 
terminou o trabalho só no 
passado, tendo, durante este pe
ríodo. constatado as diversas di
ficuldades em relação a espaço 
para mostrá-lo. descaso de pes
quisadores e até recusas no em
préstimo de originais para a pes 
quis».

ano

Eminentemente didática, no 
dizer de seu realizador, a expo
sição pretende esclarecer 
tos ainda porco conhecidos da 
arte gaúcha, cobrindo a produ
ção do Estaclo num período de 60, 
anos e a ser complementada em 
mostra posterior que deverá de
senvolver o tema até os dias a- 
tuais. Segundo o professor “a cx 
posição, por si mesma, é Incom
pleta. Seria, de faLo, impossível, 
oferecer ao visitante a visão e- 
xausttva da obra de ilustradores 
como Solero Cosme. João Fah- 
rion e outros"

Trabalho de José Rasaado, datado de 1929aspec-

PDECO 1 500■v.r.
E acrescenta: 

das obras comentadas e
“grande parte 

■ apresen
tadas na mostra, o foram a par
tir de reproduções fotográficas, 
pois os originais em quantidade 
assombrosa foram postos fora 
los próprios proprietários 
mo pelos artistas, depois de uti
lizados nas reproduções impres
sas", relembrando as dificulda
des enfrentadas na coleta das in
formações: “No Rio Grande do 
Sul a pouca confiança que mere
cem os pesquisadores de história

Ilustração de Fahrion, feita em 1931

artísteia. principalmente desde o 
momento em que as obras de 
arte passaram a ter significa
ção mercadológica é falo que se 
precisa mencionar, embora não 
adiante muito estas reclama
ções '.

Entre os trabalhos a serem 
mostrados no MARGS. estão 
ilustrações de Fahrion para o li

vro Noite na Taverna, de Alva
res de Azevedo e desenhes origi
nais para ilustrações da Ilha do 
Tesouro. Também estão na expo
sição as primeiras gravuras de 
Gastão Hofísteter e A tia Silva, e 
desenhos de José Rasgado Filho, 
Francisco Belanca e a produção 
gráfica do Clube de Gravura c do 
Bode Preto.

pc-
ou mes-

elson Boeira Faedrich (1936)

FM ♦ 1730 DE JANEIRO DE 1980 
QUARTA-FEIRA
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panorama dedo presser

A gravura gaúcha numa mostra no MARGS
Ap imelra etapa de uma. pes

quisa iniciada em 1974 por Car
los Scarinci, tendo como tema a 
gravura no Rio Grande do Sul. 
pode ser vi- a a partir de hoje 
na mostra denominada “A 

Contemporânea no 
I" <1800-1980), monta-

no vsitante a váeão exrvu ti va da 
ob a cie ilustradores como Sote- 
10 Cosme, João Fahrion e ou
tros". Estão presentes ilustra
ções de Faínrion para o livro 
“Noite na Tave-ma", de Alvares 
Azevedo e desenhos originai' pa
ra ilustrações da “Ilha do Te
souro”; primeiras gravuras de 
Gestão Hoífsteéter e Atila Silva, 
a'êm de desenhos de José Ras
gado Filho, Francisco Bellanea e 
a produção gráfica do Clube de 
C. a vuva e Bode Preto.

G na vin a 
RGS —
da no MARGS. A exposição de 
caráter didátrto vi a eselavecer 
a-perto ainda pouco conhecido 
dia arte gaúcha.

O trabalho foi iniciado há cer
ca de seis ano e concluído a- 
pós exair tiva pesquisa no final 
d? 1979. Embora esta seja a pri
meira parte da. mostra. Scarinci 
já a; liou o quanto foi difícil 
realizá-la, devido a dificuldades 
do e. paço. descaso aos pesquisa
do rs e negativa em ceder ori
ginais.

Segundo Scarincl, “o estudo 
em si não cons ltul uma tese. 
embora procure resolver uma 
problemática relativa, ao assun
to. Trata-se. antes de mais na
da, de umi levantamento, de 
campo e de uma do-vcrFão h's- 
tóri-a. quanto possível, objetiva”. 
E continua: “Com efeito, se

Ainda sobre as dificuldade#. 
Sca’incl afirma: “No Rio Gran
de do Sufl. a pouco confiança 
que merecem os pesquisadores de 
hl té.-ia artística, principalmen- 
te desd? o momento em que as 
o'vias de arte passaram a ter 
siginiTcação mercadológica ê fa
to que se precisa mencionar, 
embora não adiante muito estas 
reclamações. Grande parte das 
obras comentadas e apresenta
da- na mostra, o foram a partir 
de reproduções fotográfica-. pois 
oe originais em qualidade aSsom- 
b osa foram postos fora pelos 
p éprios proprietárias ou mesmo 
pelos art/stas, depois de utiliza
dos nar íeproduções Impressas”.

Numa mostra posterior. Sca- 
rinci completará o panonna da 
g aivura ganha. abrangendo a 
partir de 1960 até os dias atuais.

procurou os fato-, mais do que 
as interpretações, menos avalia
ções subjetivas de a-.tistas e o-
br-ns ”.

Ele ainda revela: “A exposição 
por si mesma é hvomoleta. Se
ria. de fato. Impossível oferecer

Fahrion f.gura na mostra da Gravura no R S, a partir de hoje, no MARGS
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cle fino
— I Um amplo panorama com 

reproduções e originais foi 
organizado, com sentido cro
nológico e criteriológico, ven
cendo as dificuldades de co
letar trabalhos de todo o lon
go ciclo proposto.

Um estudo-ensaio de 55 pá
ginas bem perquiridas e ela
boradas com capricho está 
presente e tivemos ocasião de 
lê-lo com vagar no lar e em
prestado. Ele constitui uma 
fundamentada análise bastan
te objetiva na medida do pos
sível, que mostra o nosso meio 
e os condicionamentos cultu
rais e históricos, pessoais, 
grupais, escolares e profissio
nais, com a demarcação geo
gráfica, as dificuldades, a ini
ciação e com a natural evolu
ção, abertura e integração do 
Rio Grande plástico no movi
mento nacional e os influxos 
internacionais dos estagiários 
no estrangeiro e a vinda e in
tercâmbio com mestres, nisso 
tudo a arte da gravura tor
nando-se multiforme e sobre
pujando preconceitos e li
mitações, até afirmar sua 
maioridade entre nós com o 
desenvolvimento que mostra 
nos últimos vinte anos, o que 
será objeto do estudo comple
mentar e com a correspon
dente mostra ilustrativa.

» anos
e.e
ALDO OBINO

Uma cíclica mostra da Gra
vura no Rio Grande do Sul, 
desde 1900 a 1960, é a que o 
Museu de Arte do Estado es
tá apresentando uma de suas 
várias galerias. Trata-se do re
sultado de uma longa pesqui
sa sobre as artes plásticas en
tre nós e singularmente na 
área de gravura e isso atra
vés do labor de Carlos Sca- 
rinci, professor e crítico de 
artes plásticas, o qual já di
rigiu o Museu de Arte do R. 
G. S. além de galerias como 
a Portinari, do Instituto Yá- 
zigi e muito tem atuado en
tre nós. professando na Uni
versidade Federal de Santa 
Maria, e ultimamente, tendo 
dirigido a Galeria-Pinacoteca 
Araújo Porto Alegre do Insti
tuto de Artes da UFRGS e 
tendo estagiado como bolsis
ta no Museu de Arte Contem
porânea de São Paulo e acom
panhando de perto o evolver 
contemporâneo das artes vi
suais em nossa Província.

Se nós temos sido o crítico 
de arte quotidiana por qua
tro décadas, temos tido uma
equipe de colaboradores crí
ticos nas artes plásticas e es* 

Corona,
Francisco Bittencourt, Clóvis 
Assumpção, Zeferino Fagun
des além dos repórteres do se
tor de entrevistas, que se têm 
sucedido nestas colunas 
colaboradores livres

ses de Fernando

O MARGS que se tem mos
trado às mais variadas expres
sões das artes plásticas, valo
rizando as artes populares, 
indo do artesanato, tapeçaria, 
cerâmica, ao cartaz e fotogra
fia e acolhendo artes irmãs 
como o teatro e a dança e não 
6endo surdo à música, aqui a- 
colhe uma apreciável panorâ
mica que representa o plasti- 
cismo vivencial do Rio Gran
de do Sul através de um gra- 
vurismo, a começo, modesto, 
aplicado e funcional até a a- 
tualidade, em que levanta vôo 

torna autônomo, mais vi
goroso, livre, criativo e pro
jetivo mas com antecedentes 
e balizar consideráveis, des
de os tempos de Pedro YVe- 
ingartner, Fahrion e tantos 
outros pioneiros até às gera
ções de Iberê, Fuhro e todos 
os que sucedem aos períodos 
da Editora Globo, Clube da 
Gravura até o Atelier Livre 
da Prefeitura, o período dos 
álbuns e grande difusão e va
lorização da gravura no País 
com a semeadura de Goeldi, 
Lívio Abramo, Grassmann,’ 
Ostrovver e a renovação das 
gerações, em que o celeiro 
saúcho é fértil

e os
e espo

rádicos no ambiente interna
cional. nacional e provincial. 
Entre tantos, Carlos Scarin- 
ci tem sido com interregnas, 
cj tem sido como interregnos, 
um dos assíduos colaborado- 

Especializaao, 
tenaz em seus

dedicado e 
propósitos e 

propostas, aqui está ele com 
um pertinente projeto, de fiel 
execução e fruto de seis 
de busca, abrangendo 60 
do Século XX, ficando por le
vai- a termo os vinte anos sub
sequentes.

Fomos à abertura dessa 
significativa mostra, com di
ficuldade coligida, em pesqui
sa de campo de um lado e 
pesquisa de gabinete, em que 
não faltam obras de alentados 
subsídios e essas de Athos 
Bamasceno Ferreira, Fernan
do Corona, Ângelo Guido e 
is estudos em nossa impren
sa e nos catálogos de exposi
ções e nas histórias, dicioná
rios e panoramas que têm vin
do à lume em nosso país e 
em revistas de arte.

anos
anos e se
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Gravura Contemporânea
Passamos u publicar a partir de 
hoje, o Ira ha II io de pesquisa 
realizado por Carlos Scariuci, 
que permitiu a realização da 
mostra sobre a Gravura 
( onteiaporânea rio-grandcnse, 
atualmente aberta ao público no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. Neste primeiro artigo, 
estudo abrange a introdução e a 
situação artística gaúcha 
começo do sei ulo. a criação e 
primeira etapa de 
desenvolvimento do Instituto de 
Betas \rtcs. (Sota da Redação)

nos

INTRODUÇÃO

O presente estudo é fruto de 
uma demorada pesquisa sobre as 
artes plásticas <■, particularmente, 
a gravura no Rio Grande do Sul, 
começada em 1974 mas levada a 
cabo. especial mente, em 1978 e 
1979. No ultimo ano, a pesquisa 
relativa à Revista do Globo. Joi 
realizada para o Departamento de 
Artes Visuais do Instituto de Ar
tes da UEllGS. Desde o começo 
se previu concretizar uma expo
sição sobre a gravura contempo
rânea no Rio Grande. A atual ex
posição é apenas uma primeira 
parte de um todo maior, exibindo 
trabalhos e resultados que cobrem 
a período de cerca de 1900 a 1960. 
Isso se deve, principal mente, a 
falta de recursos materiais e de 
espaço útil no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. onde se reali
za a partir de janeiro de 19S0. O 
estudo em si não constitui uma 
tese. embora procure resolver u- 
ma problemática relativa ao 
sunto. Trata-se antes de mais na
da de um levantamento de cam
po e de uma descrição histórica, 
quanto possível, objetiva. Com e- 
feiio. sc procurou os fatos, mais 
do que as interpretações, menos 
ainda avaliações subjetivas de ai- 
tNtas e obras. Contudo, nem sem
pre isso foi possível, sem preju
dicai a ordenação da narrativa p 
a importância das obras que des
pertavam mais a atenção do au
tor. A exposição em si mesma é 
incompleta. Seria de fato impos
sível oferecer ao v isitante a visão 
exaustiva da obra de ilustradores 
como Sotero Cosme. João Fahrion 
e outros. No caso de Fahrion las
tima-se não se podei- apresentar 
originais de suas gravuras, espe
cial mente de "Modinha”, cujo 
empréstimo não se conseguiu. Da 
mesma forma, ou tios gravadores 
não estão melhor representados. 
É o caso de Edgar Koetz e dos 
gravadores do grupo “Bode Pre
to”. No Rio Grande do Sul a pou
ca confiança que merecem os 
pesquisadores da história artísti
ca. principal mente desde o mo
mento em que as obras de arte 
passaram a ter significação mer
cadológica. é falo que se precisa 
mencionar, embora do nada a - 
diante nem seja produtivo recla
mar contra a situação. Mesmo 
porque toda a pesquisa e inicia
tiva relativa aos assuntos artísti
cos esbarra no descaso contumaz 
e perdulário com que se tem tra
tado a arte entre os gaúchos. 
Grande parte das obras comenta
rias e apresentadas, o foram a par
tir de reproduções fotográficas,

‘Libiudo Ferraz

pois os originais em quantidade 
assombrosa foram postos fora por 
proprietários e mesmo artistas, 
depois de utilizados nas reprodu
ções impressas. De qualquer for
ma. deseja-se agradecer a quan
tos colaboraram de alguma ma
neira na realização tanto da pes
quisa como da mostra, em espe
cial. ao Diretor do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Professor 
Jader Siqueira, pela compreensão, 
incentivo e paciência com que a- 
poiou e fez realizar-se a iniciati
va. Por fim. se deve agradecimen
tos a quantos artistas e colecio
nadores emprestaram obras e do
cumentos para a pesquisa e a ex
posição.
requerei ia uma listagem 
Espera-se que o público e os en
tendidos perdoem as possíveis o- 
missees e o que tenha ainda 
tado de subjetivo na apresenta
ção. Acredita-se sinceramente que 
na complementação. ainda este 
ano, do presente trabalho, que 
deverá focalizar a gravura rio- 
grandense nas duas últimas déca
das (anos 60 p 70), esses defeitos 
venham a ser sanados.

a tornar-se classe dominante. O 
sistema de arte da Academia, en
trei anto, permaneceu fiel aos i- 
deais da beleza, clássica, de ca
ráter abstrato, fundado numa e- 
rudição nem sempre bem assimi
lada e em processos de criação 
codificados em fórmulas estabele
cidas. A competência do artista 
dependendo quase sempre de uma 
passagem, mais ou menos demo
rada, pelos ateliês europeus, lã 
encontrava sua instância de legi
timação. Esta dependência 
jação à Europa. hoje transferida 
de Roma e Paris para outros cen
tros. continua, até certo ponto, 
imodificada.

A partir da terceira década do 
século atua] quando na Europa 
já estava adiantado o processo de 
desmontagem do sistema acadê
mico de arte, os latino-america
nos, os brasileiros da mesma for
ma. passaram a inquietar-se com 
as suas peculiaridades nacionais, 
reivindicando uma expressão 
tístiea autônoma. O projeto de ti
nia arte nacional, ou de um novo 
sistema de arte adequado à rea
lidade brasileira, passa a consti
tuir, desde então, uma meta que, 
positiva ou negativamente, define 
a problemática artística do Mo
dernismo até hoje.

Na presente exposição sobre a 
Gravura Contemporâneo no Rio 
Grande do Sul, pretendeu-se a- 
companhar. numa descrição his
tórica objetiva, o processo con
creto através do qual se tem 
procurado realizar este projeto @ 
as transformações do sistema de 
arte nacional, numa região deter
minada da cultura brasileira. O 
pressuposto é o de que ele não se 
realiza de uma maneira uniforme 
em todas as partes do país, mas 
mie apresenta em cada uma par
ti cul ar is mos próprios e um tem
po também particular. Contudo, 
convém não esquecer que se trata 
de um projeto global de naciona
lidade, inserido, portanto, num 
contexto amplo c abrangente que 
não pode desconhecer o caráter 
geral da' problemática brasileira 
e nem suas conexões com o pro
cesso ainda mais geral da arte in
ternacional. É de acreditar-se, no 
entanto, que o estudo do desen
volvimento artístico regional, mes
mo limitado a um só de seus as
pectos como a gravura, sempre

considerado desde o ponto de vis
ta do projeto artístico brasileiro e 
suas vineulações com as dimen
sões internacionais da arte, pode 
contribuir para revelar aspectos 
importantes da questão. A gra
vura, pratica artística a que se 
dedicaram de uma forma bastan
te continuada os artistas sulinos 
con to m porá neos. pa recc o fenecer 
material suficiente 
tudo dessa natureza.

para um es-

Quase um século se passaria 
desde a criação da Academia 
Rio de Janeiro até que apareces- 
se no Rio Grande do Sul unia en
tidade similar: o Instituto de Be
las Artes. Fundado em 1908. só 
dois anos mais tarde daria início 
ao ensino das artes plásticas, ten
do. com efeito, iniciado 
ensino da

em re- , no

Citá-los nominalmente
enorme.as-

anles o 
música, através da 

criação de um Conservatório. A 
iniciativa de criar um Curso de 
Artes satisf azia aspirações que já 
se tinham manifestado nos finais 
do século passado, quando a ati
vidade de um certo número de 
artistas de Porto Alegre c do Inte
rior começava a reivindicar foros 
de cidadania.

res-

ar-

No século 19, a atividade ar
tística rio-grandense tinha sido 
rarefeita e limitada. Como 
trou exaustivamente Athos Da- 
masceno, durante lodo o século, 
"pintor que não pintasse retratos 
para salas de visitas e salões de 
honra de instituições pias 
cultor que, com os olhos voltados 
para o cemitério, não se fizesse 
marmorista, dificilmente aqui se 
manteriaM De fato,

os princípios do século 19, 
Hegel proclamava, na Eu
ropa, a morte da arte. No 
Brasil, na mesma época, 

criava-se. com a vinda da Missão 
Francesa, a primeira Academia 
de Belas Artes da América Latina.

A arte, contudo, não morreu. 
Mas, com efeito, o processo do 
seu desenvolvimento durante lo
do o século passado colocou em 
questão os princípios e ideais, os 
próprios fundamentos, que a sus
tentavam desde a Antiguidade 
Clássica e a Idade Média, os quais 
em certa medida, foram sendo a- 
bandonados ou destruídos. Na A- 
mérica Latina, no Brasil partí
cula r mento. a Academia substituiu 
o sistema de arte vigente no pe
ríodo colonial, o artista submeti
do a um estatuto de artesão obe
diente aos ditames da religião 
implantada pelo colonizador por 
outro que legitimava o seu exer
cício profissional a nível de cam
pei ênc ia intelectual, sustentado 
inicialmente pelo patrocínio ofi
cial e por algum incipiente dese
jo de distinção social de uma bur
guesia urbana que mal ensaiava 
seus primeiros passos em direção

TV lllOS-

ou e;s-

os que se 
mantiveram, praticamente só fi
zeram isso, ou, então, dedicaram- 
se a dar aulas de arte.

A situação muda muito len
tamente nos primeiros trinta a- 
nos do novo século. Apesar de ter 
havido seções de arte em exposi
ções comerciais e industriais an
teriormente, só o "Salon" de 1903, 
promovido pelo jornal porto-ale- 
grense “Gazeta do Comércio”, se
ria dedicado exclusivamente às 
artes.

Antes, os artistas estavam li
mitados a levar suas obras 
público nas vitrinas das casas co
merciais do centro da cidade ou, 
um pouco mais tarde, nas “cômo
das instalações da seção de ob
jetos de arte do ‘Preço Fixo’”2: 
soi tido bazar de Pedro Porto, que

ao
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Carlos Scarlnci

mando para o seu lugar r pintor 
carioca Eugênio Latour, que se 
demora no posto só aié 0 fim de 
1919. Só em 1922 a situação da 
Escola se estabilizaria 
trato de Francis Pcliehek pintor 
tehescoslovaco, que permanecería 
no cargo até sua morte em 1937. 
E se a orientação artística do no
vo professor não era "acadêmica”, 
era, pelo menos, “consen ado
ra”.: íl).

Deste modo, o fundamento 
constante do ensino artístico por- 
to-alegrense nesses tempos foi a 
orientação rigidamente acadêmi
ca de Libindo Ferraz. Em 1936. o 
Instituto de Belas Artes

com o con-

passa a
integrar a Universidade de Porto 
Alegre, iniciando uma nova etapa 
sob a direção do músico Passo Bo
lívar Dias Corrêa 
po docente.

e um novo cor-
üscar Boeira
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em Porto Alegre na primeira 
metade do século. Dedicou-se à 
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râneos' (1929),. citado por Ro- 
berto Pontual, no Dicionário 
das Artes Plásticas no Brasil, 
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p. 334.

6 Atlios Damasceno. Obra cát. p. 
467.
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João Faria Viana conta que ten
do participado de uma exposi
ção em Novo Hamburgo, em 
1934, sem autorização da Es
cola de Artes, onde então estu
dava, o diretor Libindo Ferraz 
não só o respreendeu duramen
te, como o suspendeu por três 
dias da assistência às aulas.

8 Ângelo Guido, "Um Século de 
Pintura no Rio Grande do Sul”, 
in Enciclopédia Riograndense, 
vol. 2. Porto Alegre, Livraria 
Sulina, 1968, p. 137.

9 Lígia Chiappini Moraes Leite 
resume opiniões de Ângelo Gui
do sobre o “Salão de Belas Ar
tes” de 1929, em seu importan
te livro sobre o Modernismo no 
Rio Grande do Sul, São Paulo. 
IEB, 1972, p. 180.

10 As informações sobre, os iní
cios do Curso de Artes do Ins
tituto de Belas Artes foram for
necidas ao autor, por escrito e 
em longa entrevista pela scra. 
Yolanda Trebbi. que seguiu o 
curso neste período.

11 A afirmação é de Ângelo Gui
do e aparece transcrita na obra 
citada de Lígia C. Moraes Leite.

se \iilia da experiência e cintura 
üv Olinto dc 01iveira(3) paia sele
cionar expoentes locais ou visi
tantes merecedores de ali mostra
rem seus trabalhos. O "Saltai” foi, 
portanto, o primeiro certame a 
dar às artes no Rio Grande do 
Sul um estatuto de autonomia, 
relativamente a outras atividades 
produtivas, fazendo-as valerem 
por sã mesmas, legitimando-as co
mo objeto de apreciação e distin
ção social.

Dentre os artistas que com
pareceram ao “Salon” só poucos 
tiveram uma carreira rcalmenle 
comprometida com a arte. Ro- 
muaIdo Piatti, Francisco Manna, 
Augusto Luiz dc Freitas, Libindo 
Ferraz e Pedro Weingartner, são 
os únicos que, pelo desenvolvi
mento profissional da atividade 
artística merecem consideração 
mais atenta(4). Se podería 
tentar o escultor João Vicente 
Friedrichs, não tivesse ele ficado 
mais ligado às atividades do mar- 
morista do que as do artista pro
priamente dilo.

o prêmio de viagem à Europa, no 
Salão da Academia, mas pouca 
sorte teria em Porto Alegre, onde 
suas tentativas de exercer-se pro
fissionalmente não lograram êxi
to. Contudo, em meados de 1917, 
tentou mais uma vez estabelecer- 
se na terra, aceitando um cargo 
de professor na Escola de Artes. 
Seu ensino repercutir ia favoravel
mente entre os alunos, dadas as 
inovações que introduziu no cur
so, como a prática do estudo do 
modelo vivo, alcm de exposições 
anuais de obras dos estudantes. 
Mas se estes aplaudiram as ini
ciativas, estas não seriam do a- 
grado da direção do estabeleci
mento. Em dezembro de 1918, 
Luiz de Freitas se retiraria mais 
uma vez da província, indo viver 
na Itália. Desgostoso, só voltaria 
ao Rio Grande do Sul em duas 
rápidas visitas.

Libindo Ferraz teve outra 
tc. Nascido em Porto Alegre em 
1877, viría a tornar-se o diretor 
da Escola de Artes desde a fun
dação até 1936. Aparecera artis
ticamente no fim do século como 
talentoso diletante. Muito irregu
lar nos seus estudos, que passam 
rapidamente pelo Rio de Janeiro 
e pela Itália, seria severamente 
criticado por Pinto da Rocha, da 
‘Gazeta do Comércio’, 
participação no “Salon” de 1903: 
"Libindo Ferraz é uma das orga
nizações mais completas que te
mos conhecido de artista. Não 
lhe falta talento ( . ) mas . . 
não tem constância nem persis
tência. (...) Ê um boêmio no 
sentido artístico do vocábulo 
não é exímio em coisa alguma e, 
no entanto, podia ser um bom, 
um notável pinto”(6). Seja como 
for. será ele o fundador e orien
tador do ensino das artes no Sul 
por quase trinta anos e, como se 
viu no caso de Luiz de Freitas, 
era um diretor zeloso e talvez bas
tante rígido7. Esta é a impressão 
que dele dá outro crítico que o 
conheceu pessoal mente. “Como 
professor e pintor, Libindo Ferraz 
teve bastante renome durante as 
duas primeiras décadas dc século 
atual”, diz Ângelo Guido. que a- 
crescenta, “quando o goste ait is ti
co do nosso ambiente estava a- 
feito aos padrões tradicionais de 
uma pintura acadêmica que não 
tinha sentido ainda o influxo de

tendências renovadoras como as 
do impressionismo'(8). Em 
ira ocasião, além de tachá-lo dire- 
tamente de “acadêmico", 0 mesmo 
crítico dirá que “não conhece se
quer o expiessionismo”(9).

O academismo, no que tem de 
anacrônico ou desatualizado, se
ria, portanto, a base do ensino su
lino das artes plásticas, seu pri
meiro sistema de arte. Libindo 
Ferraz foi o mestre constante, en
quanto uns poucos outros deram 
episodicamente a sua contribui
ção, às vezes melhorando a quali
dade do ensino, nunca porém sen
do capazes de mudar-lhe a índole 
conservadora.

ou-

Em 1913, o pintor italiano 
Miro da Gasparello lecionou 
Escola. De 1915 a meados de 
1917, Oscar Boeira foi 
estimado dos estudantes de arte 
porto-alegrense. Boeira, nascido 
em Porto Alegre em 1883, estu
dara, no Rio, em 1909 e 1919, 
oem Amoedo e Visconti. Sua pin
tura de um impressionismo ainda 
contido por forte disciplina 
dêmica deixou obras extremamen- 
fe sensíveis, onde os campos su
linos e sua luminosidade são 
preendidos com poesia e verdade. 
Seus retratos estão penetrados de 
uma atmosfera de lirismo 
tério. Seu ensino de desenho ba

na

0 mestre
acres-

sor-

aea-Romnaldo Pratti, italiano com 
formação na Real Academia de 
Belas Artes de Veneza, chegou ao 
Sul em 1896, demorando-se cer
ca de 9 anos, pois em 1905 já 
está de volta à Europa. Sua prin
cipal contribuição para as artes 
sulinas foi o ensino. Deixou pelo 
monos um discípulo de valor. 
Francisco Manna, também italia
no, que completaria seus estudos 

Rio de Janeiro. Este chegaria 
a conquistar o cobiçado prêmio 
de viagem ao Exterior que, infe
lizmente, veria anulado dada

a-

e mis-
por sua

scava-se, no entanto, unicamente 
na cópia rigorosa de gessos im
portados da Europa.

Tivesse ensinado pintura tal
vez tivesse imprimido orientarão 
mais avançada à arte gaúcba(lO). 
Não o fez e seu ensino tendo sido 
de curta duração, deixou

no

sua
condição de estrangeiro. Parece 
que já nos começos do século sua 
pintura tendia aos assuntos so
ciais. levando os críticos a men
cionarem Courbet como fonte de 
mspirac ;ão( 5). Contudo, para a 
arte rio-grnndcnse ele pratica
mente, nada contribuiu.

O caso de Augusto Luiz de 
Freitas mostra bem as vicissitu- 
Jes que tinha que enfrentar quem 
pretendesse a carreira artística 
mtre os gaúchos. Nascido na ci- 
:lade de Rio Grande, em 1868, 
ilho de portugueses, realizaria 
:om sucesso seus primeiros estu
dos na terra paterna, concluindo 
sua formação no Rio de Janeiro, 
onde foi discípulo de Henrique 
Bernnrdelli. Em 1898, conquistou

pouca
influência sobre o futuro. Em 
1917, sua insatisfação o levaria 
a demitir-se, embora lecionasse 
por idealismo, sem exigir retri
buição. Foi substituído. como ja 
se viu, por Augusto Luiz de Frei
tas. Baldados os seus esforços em 
mudar algo do ensino, partiría, a- 

e meio depois, em dezembro 
de 1918.
no

Isso não deixou de provocar 
uma breve crise nos começos do 
ano seguinte. Foi então chamado 
a lecionar o aluno mais capacita
do da turma que se formava a- 
quele ano, Francisco Bellanca, 
juntando-se a ele, por algumas se
manas e em caráter de emergên
cia. novamente, Oscar Boeira. Em 
maio, este deixa 0 magistério, cha-
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Revista
do

Globo
ilustrada

por
João

Fahrion,
Paisagem, de Pedro Weingartner, do início do séculoem 1931

As artes plásticas■

Gravura
-

Todos os artistas plásticos rlo- 
grandenses, em alguma etapa de sua 
produção, passaram pela gravura. E 
è por isto que a Mostra A Gravura 
Contemporânea do Rio Grande do 
Sul, que pode ser vista no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, de 
alguma forma conta a história das 
artes plásticas em nosso Estado. 
Abrangendo um período que vai de 
1900 a 1960, a exposição agrada e 
surpreende os mais desavlsados que 
vão encontrar um gravurista 
chamado Vasco Prado e também um 
Xico Stocklnger, ambos há muitos 
anos dedicados à escultura. Também 
Glauco Rodrigues, Glênio Blanchetti 
e Danúbio Gonçalves, pertencentes 
ao famoso clube da Gravura que 
movimentou nosso meio na década 
de 50, estão presentes com vários 
trabalhos que retratam nosso homem 
simples, do campo, em temáticas 
puramente regionais.
Carlos Scarincl, organizador da 
mostra explica seu sentido:
— Sempre que se fala em exposição 
pensa-se em algo de caráter festivo, 
promocional, feita para valorizar 
Justamente o artista. Mas esta é 
diferente. Trata-se de uma pesquisa 
histórica em que vamos ver as artes 
plásticas associadas a 
acontecimentos políticos e sociais. 
Scarinci, que durante dois anos 
pesquisou sobre o assunto, conta que 
até o surgimento da Seção de 
Desenho da Livraria do Globo, o que 
aconteceu por volta de 1930, a arte 
estava vinculada a acontecimentos 
festivos da sociedade porto- 
alegrense:
— A figura principal deste período 
foi Sotero Cosme, que participava 
dos banquetes e bailes das 
sociedades (a mais importante era o 
Clube Jacotó) onde sempre havia 
uma conferência sobre arte. Neste 
periodo o artista era apenas uma 
pessoa com uma habilidade a mais. 
Foi somente a partir da existência 
da Seção de Desenho, onde os

artistas então eram contratados para 
ilustrar as publicações da Editora 
Globo e também da recèm-criada 
Revista do Globo, que começaram a 
receber alguma coisa pelo seu 
trabalho. A partir de então, inicia-se 
um período em que a arte começa a 
valer por si só.
Para reproduzir historicamente este 
período, Scarinci teve de valer-se de 
exaustivas pesquisas em revistas da 
época, encontràveis na Biblioteca 
Pública e no Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da Costa. São 
inúmeras as reproduções da revista 
A Máscara, por exemplo, que 
encontramos na exposição. A Revista 
do Globo está presente através de 
diversas ilustrações, datadas de 1937, 
de Carlos Scliar. Também na Mostra 
encontramos catálogos de exposições 
da Associação deArtistas Plásticos 
Rio-grandenses “Francisco Lisboa” 
surgida com o incentivo que o 
Governo Vargas passou a dar às 
artes plásticas:
— Neste mesmo periodo, ainda nos 
anos 30, conta Scarinci. surge o 
Sindicado da classe em São Paulo 
por Iniciativa do Governo Federal.
Se a literatura representava uma 
ameaça ao Governo Vargas, que 
reprimia multas manifestações neste 
sentido, as artes plásticas ainda não 
tinham acordado para os problemas 
sociais e políticos. Isto sò aconteceu 
com a redemocratizaçáo do país È 
então que surge o Clube da Gravura 
no Rio Grande do Sul (1950-1956).

Xico Stocklnger, representado na 
mostra com várias gravuras da 
época, foi, segundo Scarincl “uma 
espécie de dissidente do Clube da 
Gravura, acenando para outra 
temática que não o realismo social 
então seguido. Xico passa a abordar 
o drama moral da criatura humana, 
linha em pleno desenvolvimento na 
época na Europa e tem como seu 
seguidor Geraldo Trindade Leal”. 
Todo este desenvolvimento até o 
grupo Bode Preto, de 1959

represéntado por Lèo Dexheimer e 
Waldeni Elias, que Iniciaram uma 
linha muito avançada dentro do 
Instituto de Artes, apoiados por 
Fernando Corona, constituem a 
exposição A Gravura Contemporânea 
do Rio Grande do Sul, que pode ser 
visitada das 10 às 18 horas, 
diariamente. Até agora a mostra tem 
mantido uma média de mais de 100 
visitantes por dia, o que é bastante 
significativo se considerarmos o mès 
de fevereiro que è o preferido pelos 
porto-alegrenses para irem â praia. 
Mas pelo sucesso de público e devido 
à importância do trabalho inédito de 
Scarinci, que já está começando a 
pesquisar para a Mostra que dará 
continuidade a esta iniciativa, 
mostrando a produção gráfica dos 
anos 60 e 70, A Gravura 
Contemporânea deverá ficar no 
MARGS até o final do mès de março 
para que o maior número possível de 
pessoas possam vê-la.

Pouco ou quase nada existe escrito 
sobre as artes plásticas rio- 
grandenses, além de um livro de 
Athos Damasceno Ferreira e ensaios 
de Ângelo Guldo e Fernando Corona. 
Dai as dificuldades que Scarinci 
encontrou para escrever seu ensaio 
no qual baseia a Mostra:
— Tudo o que se escreveu sobre a 
história da Arte no Rio Grande do 
Sul ê de uma imprecisão tremenda, 
em relação a datas principalmente. 
Tive de recorrer a passaportes, 
salvo-condutos da Revolução de 30 e 
certidões para me certificar de 
muita coisa
E conclui:
— Com esta exposição pretendemos 
mostrar que arte não é um negócio 
isolado feito para enfrentar casas de 
madame ou para as empresas se 
engrandecerem. Através dela 
podemos ler a evolução da 
inteligência e da sensibilidade de um 
povo e consclentlzando-nos dos 
valores que os regeram.*

——
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TEMPO UM

* 0 Museu dle Arte do Rio 
Grande do Sul está apresen
tando a exposifão “A Gravu
ra. Contemporânea do Rio 
Grande do Sul — I”, abran
gendo o período entre 1900 
e 1960. Trata-se, esta exposi
ção, do resultado de uma pes
quisa realizada pelo profes
sor Gados Ccarinci, que visa 
esclarecer aspectos ainda 
pouco conhecidos da aria 
gaúcha. Posterionmente. uma 
outra exposição desenvolve
rá o mesmo tema até os dias 
atuais. O MARGS está aberto 
para visitação, diariamente, 
das 10 às 17 horas, menos às 
segundas-feiras, dia em que 
permanece fechado. * Fazen-
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CORREIO DO POVO

ARTES PLÁSTICAS

No Museu de Arte segue a mostra 

histórica da gravura feita no Sul
O Museu de Ante Moderna 

do Rio Grande dio Sul conti
nua apresentando em sua Ga
leria, a mostra, pesquisada e 
montada por Carlos Sc arm
ei, “A História da Gravura’’. 
A mostra, de intenções didá
ticas, reúne gravuras de 1900 
a 1960, e é resultado de pes
quisas que Scarinci iniciou 
em 74, terminando-as somen
te em 79. Embora esta seja*' 
a primeira parte da mostra, 
Scarinci já avaliou o quanto 
foi difícil realizá-la, devido 
às dificuldades de espaço e 
descaso aos pesquisadores, a- 
Tém da negativa por paute de 
alguns colecionadores em ce
derem originais pára a pes
quisa, ou para exposições des
te tipo.

O estudo em 6i, segundo 
Scarinci. não se constitui em 
uma tese, embora procure 
resolver uma problemática 
relativa ao assunto. Trata-se, 
antes de mais nada, de um 
levantamento de campo e de 
uma descrição histórica, quan
to possível, objetiva. Diz ele: 
“Com efeito, se procurou o® 
fatos, mais do que. as inter
pretações, menos avaliação 
subjetivas de artistas e o- 
bras”.

O próprio Scarinci revela 
que a “exposição, por si mes
ma, é incompleta, 
de fato. impossível, oferecer 
ao visitante a visão exaus
tiva d'a obra de ilustradores 
como Sotero Cesme. João Fah- 
rion e outros. (A mostra do 
Margs reúne ilustrações de 
Fahrion para o livro “Noite 
na Taverna de Alvares de 
Azevedo” e desenhos origi
nais para ilustrações da “Illva 
do Tesoura”, primeiras gra
vuras cie Gastáo Hcffstetter 
e Atila Silva, além de dese
nhos de José Resgado Filho, 
Francisco Bell anca e a pro
dução gráfica do Clube de 
Gravura e Bode Preto).

Seria-,

“Ceva de Rua”, gravura de Edla da Silva

nar, embora tais reclamações 
não adiantem muito”.

Grande parte das* obras co
mentadas e apresentadas na 
mostra o foram a partir de 
reproduções fotográficas. poi6* 
os originais em quantidade 
assombrosa foram postos fo
ra* pelos proprietários ou mes
mo pelo® artistas, depoi6 de 
utilizados na» reproduções.

Ainda- sobre as dificulda
des da organização da ex
posição, Scarinci afirma que 
“no Rio Grande do Sul, a pou
ca confiança que merecem 
cs pesquisadores de história 
artística, principalmente des
de o momento em que as o- 
bras de arte passaram a ter 
significação mercadológica, é 
fato que se precisa mencio-
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panorama
declo presser

Mostra de gravura 

vai ter catálogo 

patrocinado 

pela CEE
RGsLeígM/íí90fi(ÍÍdántÍCa “A Gravura Contemporâneo do 
Y~ iyü0( 1960 » <lue permanece no MARGS até o fim 
d março, vai ganhar agora a complementarão necessária 
Apos um grande esforço da direção do Museu ? *
conseguiu patrocinador para publicação do texto 
poi Carlos Scarinci, organizador da

A Caixa Estadual, através de seu presidente Alceu 
Mosmann, vai possibilitar a confecção de um catálogo aue 
devera estar pronto no início de março, quando será distri
buído para museus, críticos de 
todo país, possibilitando 
trabalho.

mSBSifinalmente 
1 realizado

mostra.

arte e colecionadores de 
o conhecimento deste importante

S®cdJ S€,cu 0 P?r Weingartner (1917), passando por traba
lhos de ilustração das revistas “Máscara” e “Do Globo”.

Também existem desenhos originais de Fahrion fei-
Í^Pf^U?rar edições de “A Ilha d° Tesouro”, de Stéven- 
son, e Noite na Caverna”, de Alvares de Azevedo. As pri
meiras gravuras de Gastão Hoffstetter, Atila Silva: dese- 
!!Í,0Si devJose Rasgado Neto, Francisco Bellanca; as gravu- 
!p de.XlC0- SchaJ> Plmio Bérnhardt e integrantes do Clu- 
^anb ? - d°, Grupo Bode Pret0- A exposição acom-
da de 60 1 ?â° da gravura Saucha até metade da déca-

Inúmeras foram as dificuldades enfrentadas por Sca- 
rincí pnncipalmente pelo descaso aos pesquisadores e a 
negativa de ceder originais para a realização do trabalho 
Mesmo assim, e possível acompanhar, com bastante deta
lhes, o desenvolvimento da gravura em nosso Estado.

a primeira organizada pelo MARGS na década de 80 Em 
Lre^aI€rá Uma Seg!inda parte, quando Scarinci preten- 

3 gra\ura du;*ante os anos 70, bastante signifi- 
~st*os pata as artes graficas do Rio Grande do Sul.
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Exposições
• FOTOS ESPORTIVAS — No 

Museu de Comunicação So
cial Hipólito José da Costa 
(Rua dos Andradas. 959), 
mostra de fotografias espor
tivas dos participantes do 
concurso organizado pela 
Associação dos Repórteres 
Fotográficos e Cinematográ
ficos e patrocinado pela 
Cambial. Estão expostas 38 
fotos, entre elas as 12 ven
cedoras semanais e as três 
colocadas na seleção final. 
Visitação em horário co
mercial.

• GRAVURA — No Museu de 
Arte do Estado (Praça Ba
rão do Rio Branco), mostra 
de atelier didático resulta
do de trabailho de pesquisa 
de Carlos Scarinci, sobre 60 
anos de gravura no RJo 
Grande do Sul. “A Gravara 
Contemporânea no Rio Gran
de do Sul”, fica aberta à vi
sitação diariamente, menos 
às segundas-feiras das 10b 
às 18h.

• PINACOTECA APLUB (7 de 
Setembro) — Exposição per
manente de acervo, que è 
dos mais completos em ar
te gaúcha, inclui quadros « 
esculturas de artistas como 
Pedro Weingartner, João 
Fahrion, Ângelo Guido, Sto- 
ckinger, Ado Malagoli. Visi
tação de segundas a sextas- 
feiras, das 14h30min às 18h 
30min.

• INDEPENDÊNCIA 
Independência, n.o 30, obras 
do acervo, destacando-se 
Antônio Maia, Carlos Scliar, 
Henrique Fuhro, Magliani e 
Leo Dexhaimer entre outros. 
De segunda a sexta, das 15h 
às 20h, aos sábados, dais 15h 
às 19b.

• GALERIA ZAILU — Na Ga
leria de Artes Zailu (Protá 
sio Alves, 1332), exposição 
com óleos de ítalo Zailu, 
Jim Dhil, Mazotti P. R. Al
cântara e outros. Visitação 
em horário comercial.

• FOTOS CJCJ — Em Esteio, 
mostra fotográfica dos pro
fissionais da Companhia Jor
nalística Caldas Júnior, na 
Prefeitura Municipal. A ex
posição ficará aberta sábado.

• BERGEMANN — Dia 14, no 
Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul, será aberta 
mostra individual de Hehnut 
Bergemann, com pinturas e 
desenhos. Ao todo serão 60 
trabalhos, em diversos ta
manhos. A mostra será no 
saguão da agência Matriz do 
BERGS.

Até o final do mês, no Museu de Arte: 60 anos de gravura no Rio Grande do Sul

Na
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I the e Instituto Cultura! Brasileiro Ale
mão.

* PINACOTECA APLUB (7 de setembro) 
— Exposição permanente de acervo, 
que é dos mais completos em arte gaú
cha, inclui quadros e esculturas de ar 
listas como Pedro Weihgartnar, Joao 
Fahrion, Ângelo Guido, Stockinger, Ado 
Malagoli. Visitação de segundas a sex
tas-feiras, das 14h30min às líh.tomin.

Exposições * GUINARD — Terça-feira, às lOh, na 
Galeria Guirtard do Hotel Plaza São 
Rafael (Alberto Bins, 514), mostra de 
óleos e guaches de Armando Sendind. 
A ex-posição poderá ser visitada at £ 
meados de abril.

* FOTOS ESPORTIVAS — No MUseu dc 
Comunicação Social Hipólito José da 
Costa (Rua dos Andradas, »5«), mostra 
de fotografias esportivas dos participai 
tes do concurso organizado Pela Asso 
ciação dos Repórteres Fotográficos « 
Cinematográficos e patrocinado pela 
Cambial. Estão expostas 36 f»los( en

tre et»s as 12 vencedoras semanais e 
as três colocadas na seleção final Vi

sitação em horário comercial.

* INDEPENDÊNCIA — Na Independên

cia, nc 30, obras do acervo, destacan

do-se Antônio Maia, Carlos Scliar, Hen

rique Fuhro, Magliani e Leo Dexhai 
mer entre outros. De segunda a sexta, 
das 15h às 2Oh, aos sábados, das )5h 
às 19+i.

Na Galeria de 
Artes Zailu (Protásio Alves, 13’2), ex. 
posição com óleos de ítalo Zailu, Jim 
Dhil, Mazotti P. R Alcântara e ou
tros. Visitação em horário comercial-

* GALERIA ZAILU

No Museu de Ar1e dok GRAVURA 
Estado (Praça Barão do Rio Branco), 
mostra de atelier didático rssultado de 
trabalho de pesquisa de Carlos Scarin- 
ei, sobre «0 anos de gravura no Rio 
Grande do Sul. “A Gravura Coniem- 
porSnea no Rio Grande do Sul", fico 
aberta a visitaçSo diariamente, mettos 
às segundas-feiras das lOh às 18h,

* DIERK ENGELKEN No Museu de
(PraçaArte do Rio Grande do Sul 

Barão do Rio Branco), individual tfe 
gravura e desenhos cfo alemão 
Engelken. Patrocínio do Insliouto Goe-

Dlerk
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SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

.

A Gravura Contemporânea no 

Rio Grande do Sul - I 

1900 a 1960
CARLOS SCARINCI

Porto Alegre, janeiro de 1980.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo é fruto de uma demorada pesquisa sobre as artes plásticas e, particularmente, a gravura no Rio Grande do Sul, começada em 1974, mas levada a cabo, especialmente, em 
1978 e 1979. No último ano, a pesquisa relativa á Revista do Globo, foi realizada para o Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes, da UFRGS. Desde o começo se previu concreti
zar uma exposição sobre a gravura contemporânea no Rio Grande. A atual exposição é apenas uma primeira parte de um todo maior, exibindo trabalhos e resultados que cobrem o período de 
cerca de 1900 a 1960. Isso se deve, principalmente, â falta de recursos materiais e de espaço útil no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, onde se realiza a partir de janeiro de 1980. O estudo 
em si não constitui uma tese, embora procure resolver uma problemática relativa ao assunto. Trata-se, antes de mais nada, de um levantamento de campo e de uma descrição histórica, quanto 
possível, objetiva. Com efeito, se procurou os fatos, mais do que as interpretações, menos ainda avaliações subjetivas de artistas e obras. Contudo, nem sempre isso foi possível, sem prejudicar 
a ordenação da narrativa e a importância das obras que despertavam mais a atenção do autor. A exposição em si mesma é incompleta. Seria de fato impossível oferecer ao visitante a visão 
exaustiva da obra de ilustradores como Sotero Cosme, João Fahrion e outros. No caso de Fahrion lastima-se não se poder apresentar originais de suas gravuras, especialmente de "Modinha", 
cujo empréstimo não se conseguiu. Da mesma forma, outros gravadores não estão melhor representados, é o caso de Edgar Koetz e dos gravadores do grupo "Bode Preto". No Rio Grance do 
Sul a pouca confiança que merecem os pesquisadores da história artística, principalmente desde o momento em que as obras de arte passaram a ter significação mercadológica, é fato que se 
precisa mencionar, embora nada adiante nem seja produtivo reclamar contra a situação. Mesmo porque toda a pesquisa e iniciativa relativa aos assuntos artísticos esbarra no i descaso contumaz 
e perdulário com que se tem tratado a arte entre os gaúchos. Grande parte das obras comentadas e apresentadas, o foram a partir de reproduções fotográficas, pois os originais em quantidade 
assombrosa foram postos fora por proprietários e mesmo artistas, depois de utilizados nas reproduções impressas. De qualquer forma, deseja-se agradecer a quantos colaboraram de alguma 
maneira na realização tanto da pesquisa como da mostra, em especial, ao Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Professor Jader Siqueira, pela compreensão, incentivo e paciência 
com que apoiou e fez realizar-se a iniciativa. Por fim, se deve agradecimentos a quantos artistas e colecionadores emprestaram obras e documentos para a pesquisa e a exposição. Citá-los nomi
nalmente requerería uma listagem enorme. Espera-se que o público e os entendidos perdoem as possíveis omissões e o que tenha ainda restado de subjetivo na apresentação. Acredita-se since
ramente que na complementação, ainda este ano, do presente trabalho, que deverá focalizar a gravura riograndense nas duas últimas décadas (anos 60 e 70), esses defeitos venham a ser sanados.

Porto Alegre, janeiro de 1980.

Carlos Scarinci.



Nos princípios do século 19, Hegel proclamava, na Europa, a morte da arte. No Brasil, na mesma época, criava-se, com a vinda da Missão Francesa, a primeira academia de Belas Artes da Améri
ca Latina.

A arte, contudo, não morreu. Mas, com efeito, o processo do seu desenvolvimento durante todo o século passado colocou em questão os princípios e ideais, os próprios fundamentos, que a 
sustentavam desde a Antiguidade Clássica e a Idade Média, os quais, em certa medida, foram sendo abandonados ou destruídos. Na América Latina, no Brasil particularmente, a Academia subs
tituiu o sistema de arte vigente no período colonial, o artista submetido a um estatuto de artesão obediente aos ditames da religião implantada pelo colonizador, por outro que legitimava o seu 
exercício profissional a nível de competência intelectual, sustentado inicialmente pelo patrocínio oficial e por algum incipiente desejo de distinção social de uma burguesia urbana que mal en
saiava seus primeiros passos em direção a tornar-se classe dominante.

O sistema de arte da Academia, entretanto, permaneceu fiel aos ideais da beleza clássica, de caráter abstrato, fundado numa erudição nem sempre bem assimilada e em processos de criação co
dificados em fórmulas estabelecidas. A competência do artista dependendo quase sempre de uma passagem, mais ou menos demorada, pelos ateliês europeus, lá encontrava sua instância de le
gitimação. Esta dependência em relação à Europa, hoje transferida de Roma e Paris para outros centros, continua, até certo ponto, imodificada.

A partir da terceira década do século atual, quando na Europa já estava adiantado o processo de desmontagem do sistema acadêmico de arte, os latino-americanos, os brasileiros da mesma for
ma, passaram a inquietar-se com as suas peculiaridades nacionais, reivindicando uma expressão artística autônoma. O projeto de uma arte nacional, ou de um novo sistema de arte adequado â 
realidade brasileira, passa a constituir, desde então, uma meta que, positiva ou negativamente, define a problemática artística do Modernismo até hoje.

Na presente exposição sobre a Gravura Contemporânea no Rio Grande do Sul, pretendeu-se acompanhar, numa descrição histórica objetiva, o processo concreto através do qual se tem procura
do realizar este projeto e as transformações do sistema de arte nacional, numa região determinada da cultura brasileira. O pressuposto é o de que ele não se realiza de uma maneira uniforme em 
todas as partes do país, mas que apresenta em cada uma particularismos próprios e um tempo também particular. Contudo, convém não esquecer que se trata de um projeto global de naciona
lidade, inserido, portanto, num contexto amplo e abrangente que não pode desconhecer o caráter geral da problemática brasileira e nem suas conexões com o processo ainda mais geral da arte 
internacional. E de acreditar-se, no entanto, que o estudo do desenvolvimento artístico regional, mesmo limitado a um só de seus aspectos como a gravura, sempre considerado desde o ponto 
de vista do projeto artístico brasileiro e suas vinculações com as dimensões internacionais da arte, pode contribuir para revelar aspectos importantes da questão. A gravura, prática artística a 
que se dedicaram de uma forma bastante continuada os artistas sulinos contemporâneos, parece oferecer material suficiente para um estudo dessa natureza.

Quase um século se passaria desde a criação da Academia, no Rio de Janeiro, até que aparecesse no Rio Grande do Sul uma entidade similar: o Instituto de Belas Artes. Fundado em 1908, só 
dois anos mais tarde daria início ao ensino das artes plásticas, tendo, com efeito, iniciado antes o ensino da música, através da criação de um Conservatório. A iniciativa de criar um Curso de 
Artes satisfazia aspirações que já se tinham manifestado nos finais do século passado, quando a atividade de um certo número de artistas de Porto Alegre e do interior começava a reivindicar 
foros de cidadania.

No Século 19, a atividade artística riograndense tinha sido rarefeita e limitada. Como mostrou exaustivamente Athos Damasceno, durante todo o século, "pintor que não pintasse retratos para 
salas de visitas e salões de honra de instituições pias ou escultor que, com os olhos voltados para o cemitério, não se fizesse marmorista, dificilmente aqui se manteria” 1. De fato, os que se 
mantiveram, praticamente só fizeram isso ou, então, dedicaram-se a dar aulas de arte.

A situação muda muito lentamente nos primeiros trinta anos do novo século. Apesar de ter havido seções de arte em exposições comerciais e industriais anteriormente, só o "Salon" de 1903, 
promovido pelo jornal portoalegrense "Gazeta do Comércio", seria dedicado exclusivamente às artes.

Antes, os artistas estavam limitados a levar suas obras ao público nas vitrinas das casas comerciais do centro da cidade ou, um pouco mais tarde, nas "cômodas instalações da seção de objetos 
de arte do Preço fixo' " , sortido bazar de Pedro Porto, que se valia da experiência e cultura de Olinto de Oliveira para selecionar expoentes locais ou visitantes merecedores de alí mostra
rem seus trabalhos. O "Salon" foi, portanto, o primeiro certame a dar ás artes no Rio Grande do Sul um estatuto de autonomia, relativamente a outras atividades produtivas, fazendo-as vale
rem por si mesmas, legitimando-as como objeto de apreciação e distinção social.

Dentre os artistas que compareceram ao "Salon" só poucos tiveram uma carreira realmente comprometida com a arte. Romualdo Pratti, Francisco Manna, Augusto Luiz de Freitas, Libindo 
Ferraz e Pedro Weingàrtner são os únicos que, pelo desenvolvimento profissional da atividade artística merecem consideração mais atenta 4 . Se poderia acrescentar o escultor João Vicente 
Friedrichs, não tivesse ele ficado mais ligado às atividades de marmorista do que as de as do artista propriamente dito.

Romualdo Pratti, italiano com formação na Real Academia de Belas Artes de Veneza, chegou ao sul em 1896, demorando-se cerca de 9 anos, pois em 1905, já estava de volta á Europa.

Sua principal contribuição para as artes sulinas foi o ensino. Deixou pelo menos um discípulo de valor, Francisco Manna, também italiano, que completaria seus estudos no Rio de Janeiro. 
Este chegaria a conquistar o cobiçado prêmio de viagem ao exteriorque, infelizmente, veria anulado dada sua condição de estrageiro. Parece que já nos começos do século sua pintura tendia aos



assuntos sociais, levando os críticos a mencionarem Courbet como fonte de inspiração S. Contudo, para a arte riograndense ele, praticamente, nada contribuiu.

O caso de Augusto Luiz de Freitas mostra bem as vicissitudes que tinha que enfrentar quem pretendesse a carreira artística entre os gaúchos. Nascido na cidade de Rio Grande, em 1 868, filho 
de portuguéses, realizaria com sucesso seus primeiros estudos na terra paterna, concluindo sua formação no Rio de Janeiro, onde foi discípulo de Henrique Bernardelli. Em 1898, conquistou 
o prêmio de viagem à Europa, no Salão da Academia, mas pouca sorte teria em Porto Alegre, onde suas tentativas de exercer-se profissionalmente não lograram êxito. Contudo, em meados 
de 1917, tentou mais uma vez estabelecer-se na terra, aceitando o cargo de professor na Escola de Artes. Seu ensino repercutiría favoravelmente entre os alunos, dadas as inovações que intro
duziu no curso, como a prática do estudo do modelo vivo, além de exposições anuais de obras dos estudantes. Mas se estes aplaudiram as iniciativas, estas não seriam do agrado da direção do 
estabelecimento. Em dezembro de 1918, Luiz de Freitas se retiraria mais uma vez da província, indo viver na Itália. Desgostoso, só voltaria ao Rio Grande do Sul em duas rápidas visitas.

Libindo Ferraz teve outra sorte. Nascido em Porto Alegre em 1877, viria a tornar-se diretor da Escola de Artes desde a fundação até 1936. Aparecera artisticamente no fim do século como ta
lentoso diletante. Muito irregular nos seus estudos, que passam rapidamente pelo Rio de Janeiro e pela Itália, seria severamente criticado por Pinto Rocha, da "Gazeta do Comércio", por sua 
participação no "Salon" de 1903: "Libindo Ferraz é uma das organizações mais completas que temos conhecido de artista. Não lhe falta talento (....) mas .... não tem constância nem persis
tência (....) É um boêmio no sentido artístico do vocábulo ..... não é eximío em coisa alguma e, no entanto, podia ser um bom, um notável pintor"6. Seja como for, será ele o fundador e
orientador do ensino das artes no sul por quase trinta anos e, como se viu no caso de Luiz de Freitas, era um diretor zeloso e talvez bastante rígido 7. Esta é a impressão que dele dá outro crí
tico que o conheceu pessoalmente. "Como professor e pintor, Libindo Ferraz teve bastante renome durante as duas primeiras décadas do século atual”, diz Ângelo Guido, que acrescenta, 
"quando o gosto artístico do nosso ambiente estava afeito aos padrões tradicionais de uma pintura acadêmica que não tinha sentido ainda o influxo de tendências renovadoras como as do 
impressionismo" . Em outra ocasião, além de tachá-lo diretamente de "acadêmico", o mesmo crítico dirá que "não conhece sequer o expressionismo"9.

O academismo, no que tem de anacrônico ou desatualizado, seria, portanto, a base do ensino sulino das artes plásticas, seu primeiro sistema de arte. Libindo Ferraz foi o mestre constante, 
enquanto uns poucos outros deram episodicamente a sua contribuição, às vezes melhorando a qualidade do ensino, nunca porém sendo capazes de mudar-lhe a índole conservadora. Em 1913, 
o pintor italiano Miro de Gasparello lecionou na Escola. De 1915 a meados de 1917, Oscar Boeira foi o mestre estimado dos estudantes de arte portoalegrenses. Boeira, nascido em Porto 
Alegre em 1883, estudara no Rio, em 1909 e 1910, com Amoedo e Visconti. Sua pintura de um impressionismo ainda contido por forte disciplina acadêmica deixou obras extremamente sen
síveis, onde os campos sulinos e sua luminosidade são apreendidos com poesia e verdade. Seus retratos estão penetrados de uma atmosfera de lirismo e mistério. Seu ensino de desenho ba
seava-se, no entanto, unicamente na cópia rigorosa de gessos importados da Europa. Tivesse ensinado pintura talvez tivesse imprimido orientação mais avançada à arte gaúcha10. Não o fez 
e seu ensino tendo sido de curta duração, deixou pouca influência sobre o futuro. Em 1917, sua insatisfação o levaria a demitir-se, embora lecionasse por idealismo, sem exigir retribuição. 
Foi substituído, como já se viu, por Augusto Luiz de Freitas. Baldados os seus esforços em mudar algo do ensino, partiría, ano e meio depois, em dezembro de 1818.

Isso não deixou de provocar uma breve crise nos começos do ano seguinte. Foi então chamado a lecionar o aluno mais capacitado da turma que se formava aquele ano, Francisco Bellanca, 
juntando-se a ele, por algumas semanas e em caráter de emergência, novamente, Oscar Boeira. Em maio, este deixa o magistério, chamando para o seu lugar o pintor carioca Eugênio Latour, 
que se demora no posto só até o fim de 1919. Só em 1922 a situação da Escola se estabilizaria com o contrato de Francis Pelichek, pintor tchecoslovaco, que permanecería no cargo até 
sua morte em 1937. E se a orientação artística do novo professor não era "acadêmica", era, pelo menos, "conservadora”1 1.

Deste modo, o fundamento constante do ensino artístico portoalegrense nesses tempos, foi a orientação rigidamente acadêmica de Libindo Ferraz. Em 1936, o Instituto de Belas Artes pas
sa a integrar a Universidade de Porto Alegre, iniciando uma nova etapa, sob a direção do músico Tasso Bolivar Dias Corrêa e um novo corpo docente.

Um outro vetor do desenvolvimento artístico riograndense pode ser pensado a partir de Pedro Weingàrtner, não tanto pela sua obra posterior, mas pelas diferenças iniciais de sua formação 
artística. Weingàrtner tinha 24 anos quando partiu para a Alemanha (1878) e não ia despreparado para as tarefas do aprendizado acadêmico que se propusera enfrentar. Tem se dado muito 
pouca importância até agora à iniciação recebida por ele diretamente dos irmãos mais velhos, Inácio e Jacob, ambos litógrafos profissionais. Também não se tem levado em conta o tempo 
que ele mesmo esteve trabalhando numa litografia portoalegrense, antes de partir12. Haveria nestes pontos muita coisa a esclarecer. Basta, entretanto, mencionar a opinião do Dr. João 
Kern de Elissondo, que conheceu Weingàrtner pessoalmente e que dele possui trabalho realizado antes de sua ida para a Europa, segundo a qual toda a obra posterior do artista teria sido 
definitivamente marcada por sua formação inicial junto aos parentes litógrafos 1 3. O caráter minucioso e exato do seu estilo era o requisito do desenho de litografia que se fazia então. Con
forme o Dr. Kern, num certo sentido, se pode dizer que toda a pintura de Weingàrtner é "litográfica". Isso parece repercutir numa observação feita sobre sua primeira mostra no Rio de 
Janeiro, em 1888, composta de "dez quadros apenas, tão minuciosamente executados que pareciam fotografias"14.

Os estabelecimentos litográficos que se fundam em Porto Alegre a partir da segunda metade do século 19 trouxeram ao Rio Grande do Sul hábeis desenhistas, aptos a atenderem toda espé
cie de encomendas figurativas solicitadas pela clientela local. Considerados mais artesãos do que artistas, sua produção ainda não foi estudada, mas se pode acreditar que eles fundam uma 
tradição artística paralela e diferente da orientação acadêmica que cristalizaria o Instituto de Belas Artes. Esta tradição de trabalho gráfico não deixa de ser conservadora como a outra, 
não pode ser rígida, inflexível, pois precisa adaptar-se às constantes flutuações da demanda. De outra parte, constitui atividade imediatamente profissional que não pede foros de legitimida
de a nenhuma instância oficial ou pública, afirmando sua própria esfera de competência na hierarquia da organização do trabalho dos que a ela se dedicam e que se estabelece a partir da e- 
ficácia no desempenho que a clientela lhes exige. O fato de trabalharem com processos mecânicos de produção artística obriga essa atividade a permanecer aberta a necessidades de renova-

mas



ção, aperfeiçoamento técnico ou modernização constantes.

Se a tradição de trabalho das litografias tinha podido dar as bases para a primeira formação de um artista do porte de um Pedro Weingãrtner, bem se pode aceitar que os estabelecimentos 
gráficos viessem, mais tarde, a dar resultados ainda mais compensadores. E isso, efetivamente, veio a acontecer, especialmente através das revistas ilustradas que se publicam durante a ter
ceira década do século, alcançando o seu ponto de amadurecimento nas duas décadas seguintes, com a expansão da produção editorial da Livraria do Globo.

Pedro Weingãrtner, por si mesmo, poucas marcas deixou na evolução da arte riograndense. De sua melhor produção, poucos trabalhos permaneceram no sul. Só o fim da vida, passou-o em 
terra gaúcha (1920 a 1929). Suas visitas periódicas não alentaram seguidores, embora o sucesso de seus quadros de temas regionais o situasse entre os pintores acadêmicos de orientação 
mais avançada para a sua época, o Realismo, ao lado de um Almeida Junior. No que respeita à gravura propriamente dita, Weingãrtner foi, sem dúvida, o primeiro artista riograndense a 
utilizar as técnicas em metal como modalidade de criação. Mas nisso também não teve seguidores, mesmo porque não contava com os meios técnicos necessários para realizar gravuras, uma 
vez que, no seu tempo, ainda se considerava academicamente a litografia uma arte menor, com caráter apenas de reprodução. Assim, sua produção gráfica, quase sempre baseada 
regionais, foi realizada em Roma, a partir dos estudos feitos durante suas visitas â província, situando-se as primeiras água-fortes por volta de 1916. Pedro Weingãrtner foi, portanto, um dos 
pioneiros desta arte no Brasil, mas relativamente ao Rio Grande do Sul, ele não participa diretamente dos processos do seu desenvolvimento futuro.

Na verdade, só muito recentemente a arte gaúcha conta com gravadores que se exprimem através das técnicas em metal, mas foram buscar formação em outras fontes. E mesmo outras téc
nicas de gravura, a xilo, o linóleo por exemplo, exploradas como meios de expressão criadora só aparecem a partir de meados dos anos 30, quando, pouco a pouco, os artistas começam a 
dar-se conta de seu valor como uma arte autônoma. Será por meio do desenho feito para ser reproduzido fotomecanicamente, o desenho de ilustração, geralmente ligado a um texto li
terário, nas publicações periódicas que aparecem na terceira década, que a arte riograndense encontra possibilidades de expansão. Não é que faltassem exposições de arte, aliás estas rea- 
lizam-se com periodicidade até surpreendente para o acanhado meio provinciano de então, mas não faziam mais do que reafirmar os valores consagrados da arte acadêmica vigente. Não 
eram propriamente fatores de mudança.

Ilustrações significativas começam a aparecer nas revistas publicadas já no fim dos anos 10, especialmente na "Máscara", que inicia sua publicação em 1918. Nestas publicações é interes
sante comparar a produção acadêmica de artistas saídos da Escola de Artes, mas que também são ilustradores, com os trabalhos gráficos que então realizam. Francisco Bellanca, por exem
plo, o professor de desenho que sai da primeira turma formada pela Escola, pinta, embora sua produção artística não tenha sido ampla, à maneira "verista" de Libindo Ferraz ou um pou
co mais livre como Luiz de Freitas, enquanto seus desenhos para ilustração procuram, à vezes, inspirar-se nos modismos artísticos europeus mais recentes, aproximando-se de um estilo 
"art nouveau", o que já é algo inovador. E o que se pode constatar na sua ilustração para o artigo "Salomé", publicado no número de agosto de 1925 da referida revista. A influência de 
Bearsdley é notória e, realmente, Bellanca possuia na época livro ilustrado pelo artista ingtés. Bellanca foi, por algum tempo, o diretor artístico da publicação, sendo possível que as vinhe
tas e outras ilustrações aí aparecidas sejam de sua autoria ou, pelo menos selecionadas sob sua orientação. Na ''Máscara'' são abundantes as caricaturas de Itag (Otto Wiedemann), que 
foi seu primeiro diretor artístico e cujo desenho se caracteriza pelo corte geométrico da figura e seu preenchimento por padrões repetitivos também geométricos, o que já mostra certa as
similação de elementos da arte da vanguarda européia, aceitos é claro sob o signo do humor e auridos, talvez, de revistas européias ou mesmo dos caricaturistas cariocas da época.

Um outro ilustrador que comparece na revista "Máscara" com certa freqüéncia é José Rasgado Filho, que se assina "Stelius”, cujo traço revela um sentido expressionista, dada a acentua
ção patética ou melodramática que imprime a seus temas. Autodidata, embora deva suspeitar-se que em algum momento tenha passado pelos ateliês locais15, sua formação percorreu os 
manuais de desenho e livros artísticos que, na época, com facilidade se importavam da Europa. Apesar de sua produção poder ser constatada desde 1913, nas páginas da revista "Kodak", 
trata-se de um artista episódico, pois não era possível ainda um exercício realmente profissional em arte. José Rasgado trabalhava no setor bancário, sendo na verdade um diletante, mui
to embora mostrasse muito talento. Mesmo Francisco Bellanca acabaria dedicando-se especialmente ao desenho arquitetônico, depois de ter visto baldadas suas pretensões a uma bolsa de 
estudos na Europa, que lhe havia prometido a Assembléia de Representantes do Estado.

\
Não é nada desprezível o papel das revistas ilustradas na difusão dos novos valores artísticos que surgem no sul. Muitas vezes elas significaram oportunidades únicas para divulgar talentos 
ainda pouco conhecidos. É o caso de Fernando Corona que chegara a Porto Alegre em 1912 e que se dedicava principalmente à decoração escultórica de fachadas de edifícios. Ele mode
lará em barro capas para "Máscara", em 1919, como um busto de Garibaldi, o número, o ano e data da revista inscritas na superfície de fundo. Fotografadas, as esculturas constituem ca
pas sui-generis e, de qualquer forma excelente divulgação dos inícios desta arte entre os gaúchos que assim começa a desobrigar-se de suas tarefas práticas, para aspirar algum grau de 
tonomia. >

em temas

au-

A ligação entre arte e os interesses sociais burgueses é evidente. Com efeito, através da arte os artistas procuram participar da vida social descomprometida da sociedade riograndense de então. 
Sua atividade é no mais das vezes diletante, sendo difícil imaginar, quanto mais aspirar, uma carreira artística profissional fora dos quadros convencionais da academia. Como indica o próprio 
nome da revista ("Máscara") a matéria cultural da sociedade é assumida em termos festivos e, realmente, se realiza através do que se poderia chamar de sociedades "litero-bailantes". Dentre 
estas, o Clube Jocotó, dirigido pelo médico e poeta Mario Totta, foi o mais atuante. Numa crônica sucintamente descritiva, Olyntho Sanmartin fornece o relato deste "ciclo de cultura 
social", em que se sucedem as freqüentes reuniões festivas, sempre precedidas de palestras literárias, onde não está ausente o tema do Modernismo. Será neste clima festivo, talvez devido â 
pacificação política que seguiu a revolução de 1923, que amadurecerão as novas possibilidades da arte no Rio Grande do Sul, ainda que "sob uma disciplina recreativa..."16. 7



No desencadeamento deste processo "social", o ano de 1925 anuncia, com efeito, uma tendência á mudança de orientação nas atividades culturais e artísticas sulinas. O culto literário das tra
dições gaúchas é ligeiramente perturbado pelas repercussões do movimento modernista que empolga São Paulo e Rio. Mas a atitude geral dos gaúchos ainda é hostil às novas idéias. Para as ar
tes plásticas, o "Salon de Outomno", de maio daquele ano, se não significou uma abertura para as idéias modernas, foi pelo menos um balanço da situação artística gaúcha, que permitiu um 
começo de questionamento de suas vinculações com a arte do resto do país. Começava a ameaçar romper-se o isolacionismo cultural riograndense, o seu regionalismo tradicionalista. Mas o sa
lão teve também origem festiva: "... teve sua idéia original no convívio de artistas que decoravam o salão do Cinema República para o grande baile de Carnaval da Sociedade de Filosofia..."
De outra parte, o ambiente artístico portoalegrense estava, apesar das limitações acadêmicas, bastante estimulado pelo movimento de exposições que promovia a Casa Jamardo, dedicada ao 
fabrico e comércio de móveis, que, assim, podia sustentá-lo desinteressadamente. Ali reuniam-se com frequência artistas e intelectuais, sobressaindo a figura entusiasmada do pintor carioca 
Helios Seelinger, que se encontrava no Rio Grande desde o ano anterior. Ali reuniram-se os vibrantes promotores do Salão de Outono, cujas intenções de "dar a conhecer ao povo riogranden
se numa impressão de conjunto, o trabalho realizado pelos artistas ... que aqui tenham desenvolvido sua atividade artística" e, além disso, "dar aos mesmos artistas uma oportunidade de se 

.,18 , não só se realizaram plenamente como se mostraram necessárias. Com efeito, o salão fará a "revelação" da obra de um artista ativo em Porto Alegre desdeconhecerem uns aos outros ...
cerca de 1911 e que lecionara na Escola por dois anos e meio: Oscar Boeira. O reconhecimento e a consagração que se fazia então de sua obra tinha demorado nada menos que 14 anos. O sa
lão de 1925 revelou também um grupo de novos talentos, ainda pouco conhecidos, especialmente o pintor João Fahrion, o desenhista Sotero Cosme e os escultores Fernando Corona e Anto- 
nio Caringi. Estrangeiros como Julio Schmischke, que mais tarde seria um dos mestres de alguns artistas das gerações mais novas e Ernst Zeuner, chefe da secção de desenho da editora Livra
ria do Globo, ali mostraram suas obras pela primeira vez. Até mesmo este estabelecimento editorial aparecia como expositor de trabalhos em "Artes Graphicas" o que já significava um pri
meiro reconhecimento, eventual, do valor artístico da tradição das oficinas gráficas desenvolvida desde o século anterior.

Importante para a difusão das idéias modernistas foi a fundação no início deste mesmo ano de um novo jornal, o "Diário de Notícias", que logo atraiu para as suas páginas um grupo de jo-‘ 
vens intelectuais que mantinha atitude mais aberta para as novas idéias. Destacam-se entre eles Augusto Mayer, Roque Callage, Theodomiro Tostes e Athos Damasceno Ferreira, entre outros, 
sendo os ilustradores da nova geração Sotero Cosme e João Fahrion.

Mais para o fim do ano, o tema do Modernismo ganha notoriedade através das conferências de Guilherme de Almeida (setembro) e Ângelo Guido (outubro), mas permanece ainda pouco com
preendido, sendo valorizado principalmente pelo seu caráter nacionalista, muitas vezes confundido com regionalismo. Nas artes plásticas só o ano seguinte mostraria alguma tendência para 
mudanças. Em maio, expõe na Casa Jamardo o artista considerado modernista Gastão Worms. No segundo semestre^ajDarece a revista "Madrugada", primeira manifestação literária grupai de 
tendência modernizante, especialmente pela presença do poeta Augusto Mayer e a direção artística de Sotero Cosme 1 . A revista teve duração efêmera, não chegando a constituir fundamen
to mais sólido para a evolução cultural e artística riograndense. Serviu, no entanto, como uma experiência que permitiría o surgimento, no ano seguinte, 1927, da Página Literária do Diário 
de Notícias que divulgaria a produção de jovens literatos e artistas, ampliando a discussão de temas ligados ao Modernismo. As ilustrações de Sotero publicadas aí regularmente constituem o 
que de mais importante se produz artisticamente no sul. A participação de João Fahrion ainda é pequena neste momento, desenvolvendo-se mais amplamente somente a partir de 1929 quan
do começa a trabalhar para a editora da Livraria do Globo.

Sotero Cosme (1905-1978) foi antes de tudo um caricaturista, embora muitas de suas ilustrações para poemas de Augusto Mayer, Theodomiro Tostes, Athos Damasceno e outros, na simplici
dade de suas linhas geométricas, de gosto orientalizante, represente o melhor estilo de "art déco" feito no Brasil naquele momento. Pelo menos uma obra-prima pode ser destacada nesta fase 
em que ilustrou a Página Literária do Diário, o nanquim "Minuano",em 1927. Embora preso a certos convencionalismos decorativos típicos da geometrização "art déco", o desenho desen
volve um ritmo de formas curvilíneas que configura uma quase-abstração e valoriza os elementos puramente gráficos da composição. Suas caricaturas são também notáveis pelo espírito de 
síntese e malícia com que sabe caracterizar a galeria dos seus retratados. Aliás, Sotero viria a destacar-se no campo da caricatura, pois, tendo ido a Paris em 1929 com uma bolsa do governo 
estadual para estudar violino, acaba conquistando um significativo prêmio no Salão dos Humoristas, no ano seguinte. De outra parte, recebería uma encomenda da "Metro" para uma série de 
caricaturas dos astros da companhia cinematográfica norte-americana. No rol de seus melhores trabalhos deve-se acrescentar ainda um desenho, retrato de Theodomiro Tostes, como uma de 

obras mais admiráveis. No entanto, Sotero cedo desistiría de sua vocação artística, decidindo-se pela carreira diplomática. Ele tentaria também a pintura, mas é como artista gráfico, poissuas
a quase totalidade de sua obra foi realizada para ser reproduzida, que merece destaque especial na história das artes riograndenses. Sua influência se faria sentir em ilustradores da^geração se
guinte, mas não se deve esquecer que sua produção caracterizou-se pelo diletantismo, devendo ser compreendida dentro do "ciclo de cultura social" dominante na terceira década

Até então não se pronunciara no Rio Grande nenhuma consciência de um projeto de arte nacional. Mesmo entre os literatos e pensadores gaúchos a idéia de arte está ligada ao desejo de uso- 
fruto da beleza e do sentimento individual, pensados e a-histórica e a-socialmente ou, quando muito, se lhe atribuía objetivos monumentais cívicos e patrióticos, voltados para o culto e pre
servação da tradição. A função social da arte continuava inquestionada. A arte como experimentação formal, como processo de pensamento participante do processo de construção da realida
de e da sociedade, estão completamente ausentes. O que se começa a questionar é tão só o modo de participação no contexto da nacionalidade, mas não em termos de um projeto artistica
mente autônomo, capaz de por-se à altura do espírito do tempo, modernamente.

A ascenção de Vargas à governança estadual em 1928 dá certo desafogo social, através de inteligentes medidas econômicas que favorecem estancieiros, charqueadores e orizicultores, apazi
guando os agitados ânimos políticos dos gaúchos. É nesse clima de entusiasmo e progresso que toma impulso a Editora Livraria do Globo, sob a orientação de Henrique Bertaso. Em 1929, 
por sugestão de Getúlio Vargas, a editora cria a Revista do Globo com a ambição de "ser um aparelho de recepção e transmissão, no Estado, de todas as ondas notáveis do pensamento con
temporâneo". Pretende ainda "constituir uma ponte de ligação mental e social entre o Rio Grande e o resto do mundo ...”, pois cumpre "que saibamos o que se faz, o que se diz, o que se



„21pensa, o que se inova e se renova, longe de nós, em torno de nós 
do o Modernismo e chegando mesmo a combater o regionalismo. No que toca às artes plásticas não há uma cla>-a distinção de escolas, mas são mais freqüentes do que de outros os desenhos

.Sob a direção de Mansueto Bernardi, a revista tem certo elã modernizante, muitos de seus primeiros editoriais focalizan-

de José Rasgado Filho, Sotero Cosme e João Fahrion. Aliás este último será por muito tempo o principal capista e ilustrador da revista. Ele chegará, apesar de trabalhar por tarefa ou contra
tos específicos, a fazer parte da seção de desenho da editora que, dirigida por Ernest Zeuner, tornar-se-á famosa pela qualidade dos artistas que a integraram.

Zeuner viera da Alemanha em 1922, tendo cursado, antes da guerra, a Academia de Artes Gráficas de Leipzig. Competente artesão sem maiores pretensões artísticas, aplicou sua habilidade
na iniciação de um grupo de jovens nos segredos das artes gráficas sem reivindicar destaque ou mesmo pretender mais do que um exercício honesto e correto da sua profissão. Considerando-

2 2se um mero gráfico, pois era inscrito no sindicato da categoria , Zeuner soube permitir que os desenhistas sob sua chefia desenvolvessem cada um o seu próprio caminho. Não que faltasse ao 
grupo de ilustradores, certamente variável no tempo, um ar de família perfeitamente reconhecível, mas isso se deveu principalmente à presença marcante de João Fahrion que, embora quieto 
e introvertido, deu, pela admiração que despertava, exemplo que não deixou de ser seguido na medida de cada um. Mas as bases técnicas, o conhecimento de xilogravura, do linóleo e da lito
grafia foram dadas por Zeuner.

João Fahrion (1898 - 1970) estudou desenho e pintura com o italiano Giuseppe Gaudenzi, professor na Escola Técnica Parobé de Porto Alegre, nos começos do século. Tendo recebido uma
2 3bolsa de estudos do Estado, parte para a Europa em fins de 1920, passando por Amsterdam, Berlin e Munique, onde se demora cerca de um ano e meio . Em 1922, ganha medalha de bron

ze no Salão Nacional, voltando então para o Brasil. Em 24 conquista a medalha de prata, comparecendo destacadamente no ano seguinte no já citado Salão de Outono, em Porto Alegre. Passa 
então a ilustrar esporadicamente seções do Diário de Notícias. De 1927 a 1930 lecionou na Escola Complementar de Pelotas. Em 29 comparecia ao Salão da Escola de Artes, organizado por 
Libindo Ferraz, no Teatro São Pedro, ocasião em que merece elogiosas referências de Ângelo Guido que o coloca ao lado de Oscar Boeira, Francis Pelichek, dele mesmo, artistas que considera 
de tendência avançada, diante do academismo de Libindo Ferraz24. Não é lugar aqui para uma apreciação de sua pintura, que muitas vezes cedeu ao gosto da "cultura social" dominante, 
exaurindo-se em repetitivos retratos de damas da burguesia.

Além das alegorias fantasiosas sobre o tema do feminino, o melhor de sua produção deve ser procurado nas ilustrações que a partir de 1929 produz especialmente para as edições da Globo, se
ja para livros infantis, como "A Ilha do Tesouro" de Stevenson, seja para edições especiais como "Noite na Taverna" e "Macário" de Álvares de Azevedo, seja para capas e desenhos para a 
Revista do Globo e outras edições. Litografias propriamente ditas, ele produziu poucas. Mas sua iniciação realizou-a na Alemanha, de onde trouxe pelo menos uma gravura de cunho român
tico, intitulada "Gedicht" e outra tratando o tema religioso "São Sebastião". A técnica ainda é tosca, mas em 1939 ele estará expondo no 1o Salão do Instituto de Belas Artes duas peças, 
"Três Máscaras" e "Serenidade", esta última de grande apuro técnico, podendo-se considerá-la uma das primeiras obras criativas nesta linguagem plástica produzida no Rio Grande do Sul. Sua 
obra-prima em lito é, entretanto, "Modinha", muito justamente premiada com medalha de prata no Salão Nacional de Belas Artes em 1944. Da mesma época são "A Fonte" e "Madona", 
formalmente convencionais, senão acadêmicas. Afora o que se deveria estudar na sua pintura imaginativa, a retratística de lado, a rigorosa litografia de Fahrion constitui um dos momentos 
mais significativos da arte riograndense. Há nelas um gosto literário, um caráter simbolista que beira o alegórico, mas que não deixa de impressionar pela exata economia dos meios, pela depu
ração sensível das formas, que as tornam algo modernizantes, embora resistam a quaisquer compromissos com as tendências mais avançadas ou com as vanguardas, que ele se esforça por des
conhecer e mesmo desmerecer ou invalidar artisticamente. A obra de Fahrion é sem dúvida conservadora, ainda presa ao gosto da arte diletante e "social" das gerações anteriores, mas já signi
fica um momento de passagem para uma atividade profissionalmente comprometida, ainda que ligada ao movimento editorial e, protanto, dele dependente, ainda incapaz de afirmar sua auto
nomia ou de lutar para conseguir uma situação de auto-suficiência artística. De outra parte, apesar de suas participações no Salão Nacional, Fahrion, como todos os outros artistas gaúchos da 
época, se define pelo isolamento regional de sua arte, desligada das tendências que procuram na época um compromisso com uma cultura nacional pela assimilação das correntes estéticas in
ternacionais.

Na verdade, ainda não estava amadurecida para os gaúchos uma concepção clara de arte como forma de participação cultural e social nos destinos da sociedade brasileira, responsabilidade que 
é, do ponto de vista aqui adotado, correlata a uma consciência de autonomia profissional do artista e a existência de institutos de legitimação especializados como museus, galerias de arte, ór
gãos de divulgação e crítica, associações de classe e, até, de um mercado de arte atuante. O fenômeno, contudo, não é apenas riograndense, repete-se pelo Brasil todo. Mesmo os modernistas 
de São Paulo ainda não tinham tomado clara consciência do que tinham proposto na Semana de 22. Só mais tarde, no balanço crítico que Mário de Andrade fará em 1942, é que serão defini
dos os princípios fundamentais do movimento modernista que, em si, representam um projeto de arte nacional ao defender "O direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inte
ligência artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional 
inovadoras e a de tornar coletiva ou verdadeiramente social a consciência da criação nacional, o que só se faz através da montagem de um aparelho organizado de suporte e difusão artísticos.

..25 . Em outras palavras, a consciência da autonomia do artista, a necessidade de assimilação das estéticas

No Rio Grande só havia então a Escola de Artes, mas esta agia no sentido do academismo, limitando a arte à repetição do já feito, do certo e do permanente, legitimado por uma tradição in- 
questionada. Só o trabalho para as editoras, a da Livraria do Globo, particularmente, é que permitia que começasse a formar-se uma consciência mais profissional que se abria, pouco a pouco, 
para os problemas de uma arte comprometida com a atualidade e com sua distribuição coletiva. A preocupação com a modernização das publicações, procurando acompanhar os progressos 
que se faziam nos países avançados, levava os editores da Revista do Globo e, um pouco mais tarde, da revista Novela26 a inserir em suas páginas certa forma de divulgação da arte da gravura, 
reproduzindo xilos e linóleogravuras de artistas estrangeiros e as primeiras tentativas nestas técnicas de artistas locais mais jovens. Assim o movimento da gravura no Rio Grande do Sul passa a 
ter maior impulso a partir de 1935.



Neste ano realiza-se a Exposição Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha e um Pavilhão Cultural abriga uma Seção de Belas Artes. Organizada pelo pintor e crítico Ângelo 
Guido, radicado em Porto Alegre desde 1928, a mostra chega a reunir 1071 obras nas Seções dos Artistas, dos Amadores, de Arquitetura, de Escultura e nas salas de Pedro Weingartner e dos 
Colecionadores. Na sala dedicada a Weingartner aparecem 1 5 de suas águas-fortes. Mas dois expositores incluem em seus conjuntos xilogravuras, uma lito e uma água-forte. Rolf Krahe voltara 
em 1930 da Alemanha, depois de estudar dois anos na Academia de Artes Aplicadas de Munique. Apresenta na Exposição cinco xilogravuras de nítido corte expressionista e parece ter im
pressionado os organizadores, pois uma delas, "Ecce Homo", foi reproduzida no catálogo. No entanto, Krahe abandonaria sua arte, sendo esta a única vez que a mostrou. Já Júlio 
Schmischke, artista alemão que estudara em Munique e Konisgsberg e que estava radicado rio Rio Grande pelo menos desde 1925, enviou para a mostra, juntamente com suas pinturas, uma 
litografia e uma água-forte. Se tem notícias que manteve n^sta época um curso de gravura em que vieram aperfeiçoar seus conhecimentos alguns dos desenhistas da Seção de Desenho da Li
vraria do Globo. Pelo menos Gastão Hofstetter, Edla Silva, Edgar Koetz e Nelson Boeira Faedrich estudaram com Schmischke por algum tempo, realizando experiências em linóleo, xilo e 
água-forte. E a partir de então que começam a aparecer linóleos e xilos de Hofstetter e Edla Silva, especialmente na revista Novela. Schmischke voltaria para a Alemanha pouco antes de eclo- 
dir a guerra, desconhecendo-se completamente sua produção gráfica.

Entre os artistas mais jovens começavam a aparecer sinais de inquietação relativamente à situação artística riograndense. Numa carta publicada no jornal "Bellas Artes", do Rio de Janeiro, de 
maio - junho de 1936 , Guido Mondin Junior queixa-se de que "em Porto Alegre vivemos num ambiente acentuadamente infenso â pintura. ( ... ) Temos uma Escola de Bellas Artes fria e
triste. Poucos sabem de sua existência, se bem que ela exista há muito tempo. As exposições dos alunos que a freqüentam, tão espaçadas, são realizadas num recanto ignoto do Teatro São 
Pedro, onde são visitadas... por ninguém. Existem aqui Sociedades de Cultura Artística que congregam o chamado elemento de elite, ou seja, o nefasto grupo do 'elogio recíproco', pintores 
que rastejam aos pés de jornalistas que se arvoram críticos 'daquilo' que não entendem ... Aqueles que a probeza os retém na obscuridade, porque ficaria feio comparecerem as suas sessões 
com as calças remendadas, oh I estes não existem para taes pretensos cultores da pintura. Aqui, parece, sempre seremos nada ante a implacável atitude dos 'detentores'do nosso 'progresso 
cultural' ... Por hora não temos onde apoiar-nos. Nosso protesto nada vale, porque não temos meio para uma campanha decidida ..." mas "tenaz ... é a luta deste reduzido grupo de moços 
do qual tenho o orgulho de fazer parte I Não estamos constituídos em sociedade por falta de meios. Pintamos para nós mesmos e nós mesmos somos os críticos ... Já realizamos uma exposi
ção coletiva, da qual os 'críticos' não tomaram conhecimento. (...) Mas somos moços ... que concretizaremos as nossas aspirações. "A carta termina numa saudação respeitosa "com um anauê, 
pela glória da Arte e grandeza do Brasil I "

Como se vê, aos desejos de reconhecimento artístico o missivista acrescentava um teor ideológico que, a partir de então, seria impossível separar da questão artística, esta mesma considerada 
como forma de um poder, cujos "detentores”, uma elite, dificulta o "progresso cultural".

O grupo a que se refere Mondin e que se reunia "num humilde atelier numa rua escura de arrabalde" 28, viria a fundar em 1938 a Associação Francisco Lisboa, liderado pelo desenhista João 
Faria Viana. No momento da fundação estava constituído principalmente de desenhistas da editora Livraria do Globo: Gastão Hofstetter, Edla H. Silva, Nelson Boeira Faedrich, Armindo 
Kuver, um pouco mais tarde Edgar Koetz, e, além de outros, o próprio Guido Mondin e o jovem Carlos Scliar. Destes, o último colaborara com ilustrações para a Revista do Globo 
anos anteriores.

nos

Os objetivos da nova entidade não podem ser definidos como uma tomada de posição de classe, mas sua criação coincide quase com a transformação da Associação Paulista de Belas Artes em 
Sindicato dos Artistas Plásticos (1937), que coincide também com as orientações sindicalistas do Estado Novo recentemente implantado. Mas o teor ideológico ou mesmo político da Asso
ciação Francisco Lisboa é, inicialmente, diluído. A entidade se propõe a "preencher uma antiga lacuna , dado que sendo "grande o número de artistas plásticos ... na cidade" e não se co
nhecendo uns aos outros, pois viviam isolados, "fazia-se mister uní-los, estimulá-los ..." e mesmo revelá-los, já que "uma reduzidíssima minoria insistia em ignorá-los”. A Associação está, por
tanto, disposta a lutar "contra a apatia e a rotina" 29.

O protesto parece que visava o Instituto de Belas Artes, que, no entanto, tinha mudado sua orientação em 1936, ao integrar-se na Universidade de Porto Alegre, criada dois anos antes. Tasso 
Corrêa, seu novo diretor, dispusera-se a renovar o corpo docente. Ângelo Guido, o temido crítico de arte do Diário de Notícias e que também era pintor, era agora professor de História das 
Artes; João Fahrion, ojnais interessante dos ilustradores da Globo, lecionava desenho e pintura; Fernando Corona, escultura. A eles juntavam-se os engenheiros-arquitetos Ernani Dias Corrêa 
e José Lutzemberger , além dos pintores espanhóis Luiz Maristany de Trias e, um pouco mais tarde, Benito Manzon Castaneda. A Escola tinha se renovado, com efeito, mas ainda permane
cia ligada aos ideais "sociais" conservadores das gerações anteriores.

A oposição entre as duas entidades não era aberta e franca. E verdade que Ângelo Guido tinha tachado os membros da Associação de "aleijadinhos em desenho" 31 
professores do Instituto deixaram de participar inicialmente dela. Era o caso de João Fahrion e de Benito Castaneda. Mas é em relação aos salões promovidos a partir de 1938, que o antago
nismo se pronuncia, apesar de no júri do 1o Salão comparecer o professor Corona. Ao anúncio deste Salão, o Instituto reage, prometendo realizar naquele mesmo ano o seu também 1o Salão, 
o que, no entanto, não consegue por falta de meios. Só o faz no ano seguinte, estabelecendo-se uma espécie de luta pela hegemonia de uma ou outra entidade como instância única de legiti
mação das artes no Rio Grande do Sul. Nenhuma nem outra o consegue completamente, o que cria uma concorrência que não deixará de ser estimulante no futuro.

Nesta história dos primeiros salões artísticos portoalegrenses, o mais importante, dentro dos pontos de vista aqui adotados, é o aparecimento da gravura como arte autônoma e o compareci- 
mento de artistas modernos de São Paulo a partir do 2o Salão da Associação. A prática da gravura e o processo de modernização das artes sulinas também são coincidentes. Realmente,

, mas nem por isso outros

nos



dois primeiros salões da Francisco Lisboa, Edla Silva e Gastão Hofstetter apresentam xilos e Edgar Koetz, uma linóleogravura. Os modernos de São Paulo são Clovis Graciano, Flávio de 
Carvalho e Joaquim Lopes Figueira.

1940, ano das comemorações do bicentenário da fundação de Porto Alegre, seria marcante neste processo. A Prefeitura Municipal incluiu no seu programa de festividades os salões de arte 
tanto do Instituto como o da Associação. Este teria significação apenas local, mas o outro, graças à "boa vontade do Instituto de Belas Artes" 32 permitiu a Carlos Scliar, então morando em 
São Paulo, organizar uma participação de um grupo de artistas modernos paulistas. Assim, Porto Alegre pode entrar em contato com a moderna arte do pais, rompendo-se, parcialmente, o iso
lamento regional. Os gaúchos tomavam conhecimento de obras de Oswald de Andrade Filho, Arnaldo Barbosa, Aldo Bonadei, Flávio de Carvalho, Luci Citti Ferreira, Rebolo Gonsales, Clovis 
Graciano, Renée Lefèvre,Manoel Martins, Nelson Nobrega, Fulvio Pennacchi, Alfredo Volpi, Mario Zanini, Lívio Abramo, Tereza D'Amico, Joaquim Lopes Figueira e Bruno Giorgi.

Carlos Scliar, nacido em Santa Maria em 1920, surgira no inicio dos anos 30 como menino prodígio, publicando poesias, contos, novelas e desenhos nos suplementos infantis dos jornais por- 
toalegrenses. Autodidata, não deixaria de freqüentar durante alguns meses o ateliê do pintor austríaco Gustavo Epstein, que trabalhou na cidade desde 1932. No salão da Exposição Farroupi
lha, em 1935, compareceu na seção dos amadores com 6 trabalhos. Isso permitiu que se pudesse em contato com outros jovens artistas que então trabalhavam na seção de desenho da Livraria 
do Globo. Decidido modernista desde os seus começos, Scliar colaboraria com a Revista do Globo através de ilustrações caracterizadas por uma acentuada deformação expressionista. Muito 
combativo, logo polarizaria as animosidades do grupo conservador da Associação Francisco Lisboa, da qual foi o primeiro secretário. Nesta época, tendo estado em São Paulo numa visita, já 
mantinha correspondência com artistas de lá, especialmente com Clóvis Graciano, podendo por isso ser considerado o elo de ligação das artes plásticas gaúchas com as correntes modernistas 
paulistas
vidual e participa da Divisão Moderna do Salão Nacional de Belas Artes, conquistando medalha de prata na seção de pintura. Saudado pela crítica, inclusive a carioca, como um promissor ta
lento modernista, acirrará os ânimos conservadores provincianos, especialmente depois de ter organizado a participação moderna do Salão do Bicentenário, passando a ser considerado o re
presentante do modernismo no sul do país.

33. Incentivado por Rubem Braga, parte em 1940 para a capital bandeirante, onde se ligará a membros da Família Artística Paulista 34. Neste ano realiza sua primeira mostra indi-

A participação dos paulistas no 2o Salão de Belas Artes, Scliar a considera "uma contribuição preciosa", pois segundo ele está sendo organizada uma 2a Semana de Arte Moderna que, com 
afinco, Oswald de Andrade prepara para fevereiro de 1942. Portanto "é preciso formar desde já um grupo aqui" para que se dê "um caráter mais nítido ao movimento da arte nacional". Para 
ele "toda uma geração de novos artistas está se beneficiando dos ótimos resultados da Semana de Arte Moderna que se realizou em São Paulo, em 1922., logo, os artistas do sul não poderiam 
ficar à margem de tais benefícios. Na sua visão crítica do Salão, Scliar considera importante o apoio oficial, pois "torna-se necessário que se ponham ao alcance do público todas as demons
trações de arte..." porque, o "grau de cultura de um povo não podemos medí-lo pelo número, maior ou menor, de seus elementos de elite, mas sim pelo nível cultural médio do próprio po
vo." Ele elogia a iniciativa de Tasso Corrêa de instalar o Salão no Cais do Porto, que permitiu grande visitação, mas critica o critério de julgamento do júri designado pelo Conselho Técnico e 
Administrativo do Instituto de Belas Artes. Faltou-lhe bom senso e queixa-se especialmente de Ângelo Guido que, em artigo publicado no Diário de Notícias, rememorara o Salão de Outono,
o da Exposição Farroupilha, e o 1o Salão do I.B.A. e passara em branco as realizações da Associação Francisco Lisboa, desconhecendo-lhe mesmo a existência. Esse "desinteresse" do crítico
e artista parece a Scliar "prejudicial ao desenvolvimento artístico no Rio Grande do Sul

De qualquer forma, a arte moderna está posta em questão. Na mesma página do jornal "Movimento" em que Scliar publica as suas "Considerações", o jornalista portoalegrense Josino Cam
pos escreve sobre "A arte moderna e suas tarefas no Brasil", afirmando que "toda manifestação de arte literária, música, pintura, etc.,... realiza a psicologia e os valores de uma época..." Se
gundo ele, a arte é sempre o retrato fiel de uma sociedade, de uma civilização. A arte moderna não pode, portanto, deixar de estar ligada ás transformações dos tempos atuais, de que a guer
ra em andamento é testemunho flagrante e, por isso, precisa estar com "os olhos postos no futuro”. A situação dos tempos faz com que a arte moderna empreenda uma busca "quase angus
tiada" de equilíbrio dentro de um mundo fervilhante... Contudo, com ela, a arte começou a ser nacional no Brasil, permitindo conhecer a gente, as questões e a vida brasileiras. Só com uma 
arte caracteristicamente sua, nacionalista, capaz de sintonizar "com o atual ciclo da civilização brasileira", mas sem ser "reflexo", a arte do país poderá dar "uma contribuição ao patrimônio 
da inteligência criadora do mundo..."
tos que são eternos na arte, não passando as obras de um Flávio de Carvalho, Lasar Segai e outros, como se tinha podido ver no Salão de 1940, de verdadeiros "monstrengos".

Outros, entretanto, não tem a mesma opinião. Para Ângelo Guido, numa resposta a afirmações de Jorge Amado, alguns meses depois 37, há elemen-

Até o fim de 1941 a atividade artística da província será tranqüila. Mas em novembro, voltando Scliar de um período de viagens ao Rio e à Bahia, resolve um grupo de amigos e intelectuais 
prestar-lhe homenagem, especialmente pela sua participação em uma mostra de arte moderna brasileira que se realiza em Nova York. Na ocasião, o poeta e ensaísta Manoelito de Ornellas, ao 
mesmo tempo chefe da seção gaúcha do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão da censura da ditadura de Vargas, pronuncia um discurso de "Elogio da Arte Moderna", ver
dadeira "revolução estética no Brasil". Ele sutilmente a associa à renovação política da sociedade brasileira, mostrando que foi paralela ao levante dos tenentes de Copacabana em 1922. 
"O modernismo era do Brasil para o Brasil. Trazia no segredo de sua germinação vitoriosa o anseio de uma emancipação mental que se plasmou. Nossa agitação superfetava uma revolução 
espiritual e também política..." Tratando-se de uma "vibração mais alta de uma nova consciência nacional... era impossível que o movimento de 22 não tivesse ligação com o sentimento de 
necessidade de uma renovação social..." Como "investida jovem e ousada para a libertação da arte dos perigos do inoportuno arcadismo, do academismo e do provincianismo... foi também 
um protesto contra as normas políticas que pretendiam quebrar a medula da unidade nacional e o início revolucionário de uma era que levaria o Brasil a encontrar os seus caminhos históri
cos". Estamos, continua ele, "diante de um movimento a ser interpretado com mais profundidade e rigor. O êxito desses moços, que desobedecem os preconceitos das réguas milimetradas, 
que abandonam as molduras douradas, que atendem às suas satisfações subjetivas, mediante o emprego da inteligência e do coração não é mais aquele sucesso de gargalhadas, que foi o eco

— 1 fi
imediato do movimento literário de 1922, mas alguma coisa de sério, de ponderável, que faz pensar e respeitar" .



Num certo sentido, o discurso de Manoelito oficializava as tendências modernas no Rio Grande do Sul, mas isso descontentava um grupo conservador que logo se aprestou para uma resposta 
à altura. Com efeito, ao mesmo tempo que se realizava o jantar modernista, corria uma lista de adesões para um outro jantar com vista aos preparativos para um "1o Salão Moderno de Ar
tes Plásticas". Tratava-se de uma "iniciativa de caráter coletivo... de um esforço notável de animação e renovação, refletindo bem o entusiasmo com que velhos e novos artistas cerraram filei
ras em torno da idéia de lançar o movimento modernista no seio das artes plásticas riograndenses, a exemplo do que já se fez em outros adiantados centros do pais”. O Salão deverá dar " uma

3 Qidéia bem nítida das grandes possibilidades que se oferecem aos nossos pintores neste campo fértil em experiências que é o da pintura moderna"

O Salão realmente realiza-se no dia 3 de janeiro de 1942. Scliar nem fora convidado, mesmo porque as intenções eram provocadoras, bastando dizer que uma das obras mais significativas 
apresentadas levava o título de "Ovo de Colombo”. Com estardalhaço e certo escândalo o Salão fecha-se apenas 3 dias depois, vindo os organizadores a público, orgulhosos de sua malícia em 
organizar este autêntico "bluff" artístico. "Preparar o Salão — disse um dos seus organizadores — dentro da indispensável atmosfera de seriedade que o tornasse verossímil e aceitável até pela 
crítica, sempre alerta, não foi tarefa fácil. Não era suficiente 'doirar a pílula'... Era preciso, também, que todos a engolissem de boa ou má vontade. Uns, com a sem-cerimônia dos 'camaleões' 
que trocam a cor a cada instante... Outros que formam o 'consulado' da 'arte moderna' em Porto Alegre...”, a engoliram "exultantes”pelo fácil enganador triunfo...f, 40

Reações ao falso "Salão Moderno" não se fizeram sentir imediatamente. Mas em 1946, numa reportagem da Revista do Globo, focalizando "O 'Modernista' Petrucci”, o jornalista Nelson de 
Assis dedicará quase quatro páginas ao "Salão", assimilando-o ao espírito antidemocrático e repressivo da ditadura getulista e aproxima-o do que a Alemanha nazi realizara em 1937, "com 
aquela famosa "Exposição de Arte Degenerada' ", na qual se visara "aniquilar a obra e a personalidade de artistas (modernos) consumados ..." No entanto, em Porto Alegre, "mais do que os 
artistas, a 'arte moderna' foi o objetivo visado em janeiro de 1942 
inconsciente da reação antimodernista", logo ele que pensara que seus trabalhos estavam perfeitamente enquadrados na linha justa do Salão, isto é, pretendiam ser honestamente modernistas. 
Isso implicava para ele, em certa medida, um compromisso ideológico, pois considerava que sua arte devia-a ao povo, "ao povo no meio do qual sempre vivi e cujos ideais acima de tudo pro
curo sintonizar
lista citado dizer que só teve uma falha, a de não ter sido divulgado pelos ógãos oficiais de publicidade da ditadura estadonovista. Entre outras coisas dizia o manifesto: "... o falso e deturpado 
'modernismo' destas correntes postas tão em voga... é obra destruidora, subversiva, subterrânea e letal, que utiliza processos ultra-socialistas, vermelhos e implacáveis... Subverte a ordem, 
apresentando com suas extravagantes manifestações... um clima favorável à infiltração de idéias extremistas perturbadoras do ritmo cristão em que, há muito, vive a Humanidade a sua luta 
pelo Ideal e pelo Belo” 43.

„ 41 . Para Petrucci, o Salão "constituiu uma grande lição", pois logo no início de sua carreira acabara sendo "instrumento

„ 42 . Daí a surpresa com que tomou conhecimento do manifesto lançado pelos organizadores do Salão no dia imediato ao seu fechamento, cuja nítida ideologia fazia o jorna-

Mas em 1946 os tempos são outros. O Brasil participara da guerra anti-facista e a luta pela democracia derrubara a ditadura de Vargas. Da mesma forma, nas artes riograndenses o panorama 
modificara-se completamente. A partir de 1942 é notável acompanhar nas páginas da Revista do Globo a ênfase que se dá aos artistas modernos de todo o Brasil e mesmo internacionalmente. 
A arte moderna está em ligação com os desejos de liberdade e justiça social. Os valores jovens que despontam começam a merecer maior espaço e destaque que os acadêmicos ou artistas da ve
lha guarda. E o caso de Iberê Camargo que, desde o ano anterior, é considerado uma revelação e faz sua primeira individual, em agosto, com patrocínio oficial, nas salas do próprio Palácio do 
Governo. Na verdade, nas artes plásticas não chegou a haver a repressão que outros meios de expressão sofreram. A ditadura até subvencionou o desenvolvimento da arte moderna em todo o 
Brasil. Iberê poderá ir para o Rio de Janeiro com uma bolsa do governo estadual. Lá rebela-se contra o jugo acadêmico que dominava a Escola Nacional de Belas Artes e alia-se a Guignard, 
com ele estudando durante algum tempo. Com Portinari a relação é de curtíssima duração. Indomável, Iberê manifesta-se desde logo ardoroso defensor da liberdade e independência do artista 
e, se reclama o patrocínio do Estado para que possa viver exclusivamente de sua atividade artística, chegando a apoiar a idéia de sindicalização, afirma-se apolítico, achando que o artista só

44. Tendo obtido o prêmio de viagem ao estrangeiro em 1947, além de estudar com outros mestres, iniciar-se-á na gravura em metal com o mestre italiano 
. Isso lhe permitirá ministrar um curso sobre esta técnica em 1955, no clube de Gravura em Porto Alegre, participando dessa forma do movimento gráfico sulino.

deve preocupar-se com sua arte 
Cario Alberto Petrucci 45

Outro nome que se afirma nos inícios desses anos 40 é o do escultor Vasco Prado. Com Iberê, de quem era colega na Secretaria de Obras Públicas do Estado, manteve um ateliê no ano de 
1941, na Baroneza do Gravataí. Alí recebeu assistência e ensinamento do mestre Oscar Boeira, que só não foram mais proveitosos porque este veio a morrer em 1943. Mas já no ano anterior, 
Vasco destacava-se pelas obras apresentadas no IV Salão da Francisco Lisboa. Em 1944, participava da Exposição Coletiva de Seis Artistas da Nova Geração, notável pelo caráter ousado e 
inovador do que ali foi apresentado por ele, Carlos Alberto Petrucci, Edgar Koetz, Honório Nardim, Nelson Boeira Faedrich e Oswaldo Goidanich 46. Nota interessante da exposição foi o fato 
de ter sido patrocinada pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda e inaugurada com um discurso de Manoelito de Ornellas, que manisfestava sua confiança nestes "artistas, dos
mais jovens do Rio Grande do Sul" que "respondem, hoje, à fúria iconoclasta dos bárbaros que saqueiam e destróem os mais lindos museus da Europa, com esta festa de luz e cor — protesto

47de coragem e de fé num mundo novo e melhor, onde o artista possa pintar e esculpir sem as tintas e a espátula marcadas pelo punho da força” . Os pontos de vista do então diretor do 
D.E.I .P. não eram exatamente os mesmos de Vasco Prado, que mantinha, nesta época, nítidas convicções políticas de esquerda, o que, se lhe trazia algumas complicações com a polícia, não o 
impedia de mostrar sua arte, nem de aspirar uma bolsa de estudos oferecida pelo governo francês. Em 1947, ele parte para a Europa, Estagiando no Ateliê de Fernand Léger, onde estuda 
escultura Etienne Hadju. Apesar do exemplo abstracionista do mestre. Vasco já se define pelo realismo defendido por artistas como Fougeron e Pignon. De outra parte, convivendo em Paris 
com Carlos Scliar e Jorge Amado, fortalecerá suas convicções néo-realistas, principalmente depois de participar, em agosto de 1948, do Congresso Mundial de Intelectuais em Defesa da Paz, 
em Wroclaw, na Polônia. Lá, como em Paris, juntamente com Scliar, mantém contatos com Leopoldo Mendez, dirigente do Tallerde Gráfica Popular do México, nascendo desses encontros 
a idéia de criação de um Clube de Gravura em Porto Alegre. Na volta dos dois artistas, em meados de 1950, a idéia será concretizada 48.

Scliar, por seu lado, já se interessava pela gravura desde sua convivência com os artistas paulistas nos anos 40. Impressionara-o vivamente a gravura de Segai, e conhecera com admiração as



obras de Goeldi e as de LiVio Abramo: deste, as xilos sobre a guerra da Espanha. Começa, pois, em 1942, sua produção gráfica que se manterá quase contínua até 1956, quando se encerra de
finitivamente o ciclo do Clube de Gravura. Desta primeira fase, cujo caráter expressionista é dominante, são notáveis as linóleogravuras de 1942, geralmente sobre temas operários e a série 
"Carlitos", realizada na mesma técnica em 1943. No ano seguinte, convocado para a Força Expedicionária Brasileira, parte, em agosto, para a frente italiana da guerra. Da sua participação no 
esforço brasileiro contra o nazi-facismo, Scliar traz, ao voltar em julho do ano seguinte, um álbum de desenhos sobre a campanha militar dos brasileiros, que mostra no Rio,em São Paulo e 
Porto Alegre, firmando seu conceito como artista e intelectual. É também em 1947 que ele parte para a Europa, estudando gravura com Galanis, na École des Beaux Arts, em Paris. Partici
pando dos movimentos esquerdistas pela paz e o banimento da bomba atômica, Scliar compromete, definitivamente sua arte com suas idéias políticas, o que aliás tinha constituído uma cons
tante vital em toda a sua produção anterior. Contudo, as gravuras com que ilustra a edição francesa de "Seara Vermelha" (Les Chémins de Ia Faim) de Jorge Amado, continuam a pronunciar 
uma linguagem gráfica nitidamente expressionista. Sua conversão ao realismo socialista dar-se-á, após sua volta ao Rio Grande do Sul, nos anos seguintes, especialmente a partir de 1951, 
quando o Clube de Gravura, recentemente fundado, começa a ganhar impulso em suas atividades.

Mas um dos fenômenos mais significativos nas artes plásticas sulinas dos anos 40 realiza-se, surpreendentemente, na cidade fronteiriça de Bagé,onde dificilmente se poderia esperar alguma 
manifestação artística importante. Contudo, um poeta isolado dos grandes centros, mas que considera a Semana de Arte Moderna acontecimento decisivo na história do Brasil, Pedro Waine, 
exerce entre os moços uma salutar influência vanguardista. A ele junta-se, em 1945, o jovem pintor carioca José Morais, saído das turmas formadas por Quirino Campofiorito. O caráter 
dernizante do ensino deste mestre na Escola Nacional de Belas Artes 49, mais estudos com Portinari e a colaboração com este artista na execução dos murais de Pampulha marcariam decisi
vamente sua obra, como também sua consciência da responsabilidade social do artista. Suas convicções sobre o necessário comprometimento político da arte se veriam reforçadas quando, em 
1944, uma exposição coletiva de que participava, em Belo Horizonte, foi invadida à noite, tendo sido destruídas as obras a cortes de navalha por um grupo direitista. Com esta bagagem e em 
conseqüência de ter obtido em 1945 o prêmio da viagem ao país no Salão Nacional, chega José Morais a Bagé, onde tinha parentes, logo formando em torno de si um grupo de jovens interes
sados em arte, a quem dá os primeiros ensinamentos competentes. O grupo era formado por Clóvis Chagas, Glauco Rodrigues e Glênio Bianchetti. Se o primeiro não pode continuar na ativi
dade artística, os dois últimos teriam um desempenho considerável no desenvolvimento da arte riograndense. A eles viria juntar-se, mais tarde (1948), Danúbio Villamil Gonçalves, até então 
fora, estudando no Rio e viajando a Buenos Aires. Mas neste momento, José Morais não está mais em Bagé, seu prêmio de viagem o leva para Pelotas, de onde volta para o Rio e, mais tarde, 
para a Europa 50.

mo-

É portanto em 1948 que se constitui o que o crítico Clóvis Assumpção batizaria com o nome de "Grupo de Bagé". Com efeito, nesta época, Danúbio instala-se alí, montando um ateliê cole
tivo do qual participavam Glauco e Chagas, além do jovem Denny Bonorino e o dentista Júlio Meirelles. Bianchetti já está em Porto Alegre, mas continua ligado ao grupo. Decididos moder
nistas, já imbuídos de algumas convicções sociais e políticas esquerdizantes (era a tônica do movimento cultural brasileiro naqueles anos de após-guerra), trabalhariam arduamente, podendo 
em outubro daquele ano, realizar uma mostra de repercussão pelo seu caráter inovador, no Auditório do Correio do Povo, em Porto Alegre, sob o patrocínio da revista dos jovens intelectuais 
riograndenses, "Quichote”. Um comentarista da época chegaria a dizer que esses rapazes parecem que "vivem com o corpo em Bagé e com o espírito em Paris" 5 1, tal o caráter modernista 
que encontrava em suas produções. Pode-se afirmar que o grupo como tal dura até 1949, quando Danúbio parte para Europa, voltando de lá com outra orientação estética.

Danúbio Gonçalves, nasceu em Bagé em 1925, tendo feito seus estudos no Rio de Janeiro. Alí frequentou a Sociedade Brasileira de Belas Artes (1943), estudou desenho com Cândido Porti
nari (1945) e gravura em madeira com Axel Leskochek, gravura em metal com Carlos Oswald e desenho com Thomas Santa Rosa, na Fundação Getúlio Vargas (1946). Como já se disse, é em 
1948 que se instala em Bagé, tornarido-se uma das principais figuras do grupo que José Morais iniciara anos antes na arte moderna. Demora-se até fins de 1949 na sua cidade, quando então 
parte numa viagem de cerca de um ano pela Europa. Em Paris, conhece Carlos Scliar e parece ter aderido às idéias deste ou nele encontrado confirmação para seus próprios pontos de vista ar
tísticos, o que o conduziría ao novo realismo socialista. Voltando a Bagé, no ano seguinte (1951), funda com Glênio Bianchetti, embora instalado em Porto Alegre, e Glauco Rodrigues 
Clube de Gravura â semelhança do que, akjuns meses antes, Vasco Prado e Scliar tinham criado em Porto Alegre e com o qual mantêm estreito relacionamento. A partir de 1952, trabalha a 
série de gravuras em topo "Xarqueadas" ' , conquistando o prêmio de viagem ao país no 11 Salão Nacional de Arte Moderna, em 1953. Neste mesmo ano, juntamente com um grupo de artis
tas brasileiros, viaja a vários países socialistas e, na volta, passa uma temporada de um mês desenhando e pintando com Scliar e Glauco na estância bageense de Ismael Collares. O ano seguinte, 
1954, é dedicado a viagens ao país, seja para participar do Congresso de Intelectuais de Goiania, seja para dar cumprimento ao prêmio que recebera. Há tempo ainda para novas pesquisas 
estâncias gaúchas, com os dois artistas já referidos e na mesma propriedade rural, ou sozinho, nas terras de seu pai. Fixando residência em Porto Alegre em 1955, integra-se definitivamente ao 
Clube de Gravura portoalegrense. Finalmente, em 1956, realiza uma série de gravuras sobre os mineiros de carvão do município de Butiá, praticamente a última expressão do Clube de Gravu
ra que entra em extinção pela ida para o Rio de Carlos Scliar e o gradativo afastamento de Vasco Prado.

um

nas

Glênio Bianchetti e Glauco Rodrigues, nascidos respectivamente em 1928 e 1929, fizeram seus primeiros estudos artísticos com José Morais em 1946. Já trabalhavam autodidaticamente e 
sem orientação segura antes disso. Em 1945, Carlos Scliar, numa breve visita a Bagé, onde tinha parentes, dera alguns conselhos aos jovens bageenses, numa reunião na casa de Pedro Waine. 
O decisivo para eles, no entanto, foi a temporada de estudos com José Morais. Quando este parte. Glauco transfere-se para Porto Alegre, 1947, matriculando-se no Instituto de Belas Artes. 
Bianchetti segue-o no ano seguinte, fixando residência na capital gaúcha. Quando Danúbio Gonçalves volta para Bagé neste ano encontra Glauco e juntamente com Clóvis Chagas, Denny 
Bonorino e Julio Meirelles, criam um ateliê coletivo. Este será o ano da mostra dos "Novos de Bagé", no "Correio do Povo", da qual participa também Bianchetti, embora residindo em Porto 
Alegre. Glauco experimenta alguns meses a Escola Nacional de Belas Artes em 1949, enquanto Glênio prepara uma mostra de pintura que realizará em 1950, ainda no Auditório do jornal de 
Caldas Júnior. Nesta ocasião é que estreita relações com Carlos Scliar e Vasco Prado, ingressando para o Clube de Gravura por eles fundado. Realiza então (1951) suas primeiras linóleogravu
ras, adaptando sua nervosa linguagem expressionista aos temas documentaristas do realismo social. Em 1952, tendo casado, parte para Curitiba, lá realizando, "de memória" o principal de sua



produção gráfica, sempre na técnica do linóleo e versando sobre temas gauchescos. Glauco Rodrigues voltara para Bagé em 1951, participando da criação do Clube de Gravura local. A produ
ção gráfica deste artista é pequena, pois dedicou-se mais ao desenho e á pintura do que a gravura. Transferindo-se para Porto Alegre em 1952, participa das atividades do clube dali', até sua ex
tinção em 1956, mas como se disse o principal de sua obra realista será ainda em desenho e pintura. Em 1958, deixa definitivamente o sul, indo morar no Rio de Janeiro, de onde mais tarde se 
transferiría por alguns anos para a Europa. Bianchetti ainda volta para Porto Alegre, dedicando-se a concluir os cursos do Instituto de Belas Artes que antes havia iniciado. Em 1959, realiza 
um painel gravado para a Companhia "Viação Aérea Riograndense (VARIG) " e ministra um curso de gravura no Instituto de Artes, com o que, praticamente encerra sua atividade como 
gravador.

Quase tudo o que diz respeito ao Clube de Gravura foi descrito anteriormente, no exame particularizado que se fez de artistas como Vasco e Scliar e os do "Grupo de Bagé". No entanto, o 
Clube teve uma atuação mais abrangente do que as atividades e produções particulares de cada um deles. Além disso, outros artistas participaram de sua proposta, cujo caráter coletivo requer 
uma abordagem de outra espécie.

Já se viu que a idéia nasceu dos encontros de Vasco Prado e Carlos Scliar com Leopoldo Mendez na Europa e que o "Taller da Gráfica Popular (TGP) " do México serviu de modelo ao Clube 
portoalegrense. O TGP foi uma agremiação de artistas dispostos a continuar a obra revolucionária iniciada pelo Sindicato de Pintores e Escultores (1924 a 1926) e da Seção de Artes Plásticas 
da Liga de Escritores e Artistas Revolucionários (LEAR) atuante entre 1933 e 1938, frutos da intensa agitação social produzida pela revolução mexicana, iniciada em 1910, e cujos principais 
resultados nas artes plásticas fora o movimento dos muralistas Orozco, Rivera e Siqueiros. A agremiação, surgida das dissidências no seio da LEAR, queria realizar uma obra útil, posta a 
serviço das profundas reformas sociais empreendidas especialmente durante o governo deLázaro Cárdenas (1934 a 1940).

Fundado em 1937 por Leopoldo Mendez, Pablo 0'Higgins e Luiz Arenal. com o incentivo de Siqueiros, como "centro de trabalho coletivo para a produção funcional e o estudo dos diferen
tes ramos da gravura e da pintura11 e para realizar um esforço constante de produção artística que "beneficie os interesses progressistas e democráticos do povo mexicano, principalmente na 
sua luta contra a reação fascista" ' , o TGP organizou-se numa espécie de cooperativa de artistas, comprometida com a divulgação dos programas revolucionários da reforma social e educa
cional e o combate do fascismo europeu de Hitler e Mussolini, da ditadura de Franco e do imperialismo capitalista. Desenvolveu, com essas finalidades, uma intensa atividade, produzindo car
tazes, álbuns de gravuras, panfletos ilustrados, cartilhas de alfabetização e outros impressos educativos. Seu credo estético recusava os "ismos" da arte moderna, muito especialmente os 

meios da arte abstrata , declarados incompreensíveis para as massas" Para falar uma linguagem compreensível ao povo queriam recuperar a "Herança Artística Mexicana", desde os có
dices precortesianos, os retábulos religiosos populares, até a arte dos muralistas, principalmente, a de Orozco, mas sem esquecer a contribuição gráfica do século dezenove, onde sobressaia a 
figura, (realmente impressionante) de José Guadalupe Posada 5. A gravura era preferida a outros meios dada a sua inerente capacidade de reprodução e, portanto, de popularização das 
sagens artísticas. Embora trabalhassem com litografia, logo passaram a preferir o linóleo pela rapidez tanto da execução como da reprodução e pelo seu custo menor. Embora não desprezas
sem outros meios modernos de reprodução, como impressoras em off-set, preferiam as técnicas artesanais. No momento, diz Leopoldo Mendez, "a gravura em si mesma, tem uma qualidade 
estratégica funcional incalculável do aspecto social e político, que é a multirreprodução que lhe deu sua bem conquistada beligerância, no passado e no presente, e que, evidentemente, no fu
turo será maior, quando as máquinas sirvam à arte e não a arte às máquinas" ?6. Contudo, os gravadores do México esgotaram suas forças no atendimento das demandas circunstanciais da 
vida política, refreando a criação artística e a procura de novas formas de expressão, tornando-a mera forma de propaganda. Incapacitaram-se assim para acompanhar a progressão futura da 
arte. Foram mais políticos do que artistas, e isso os perdeu, a ponto de serem praticamente inexistentes referências ao seu trabalho, até mesmo na literatura crítica que recentemente tem sido 
dedicada a arte latino-americana e mesmo a do México em particular.

O Clube de Gravura de Porto Alegre não teve, evidentemente, nem as proporções nem a beligerância do ateliê mexicano. As circunstâncias sociais e políticas que enfrentaram eram bem ou
tras, sua combatividade política reduzindo-se a uma participação, quem sabe se eficaz, na Campanha pela paz e o Banimento da Bomba Atômica ou, um pouco mais efetiva, na divulgação de 
temas políticos de então na revista "Horizonte", que se publicou em Porto Alegre, de 1951 a 1954. Mas a tônica do movimento dos gravadores do sul era seu combate ao abstracionismo e ás 
primeiras bienais de São Paulo, "expressão da decadência burguesa", no dizer de Vilanova Artigas, que publica artigo na revista 57. No número seguinte de "Horizonte" os principais artistas 
do Clube de Gravura tomam posição definida. Para Danúbio Gonçalves, a Bienal ao desligar-se "completamente das fontes populares... se alimenta do formalismo que os burgueses e seus teó
ricos apoiam no sentido de justificar as piores expressões da decadência... sem o mínimo respeito aos grandiosos ensinamentos técnicos do artesão clássico" 58. Bianchetti também não está 
de acordo com a orientação da Bienal que pode envenenar talentos jovens com "uma estética que os desliga da vida" 59. Scliar pensa que "não é por acaso que, no instante em que os mais 
conseqüentes artistas e intelectuais do mundo inteiro buscam na vida e na luta de seus povos os temas para as suas obras, exatamente então, organizam-se montras e manifestações do que há 
de mais decadente em nossos dias". Os organizadores da Bienal são "pseudo-mecenas”, na verdade, "negocistas, vendedores da soberania nacional..." 60. Vasco Prado acredita que os "propó
sitos desse certame... é exaltar as manifestações cosmopolitas e anti-nacionais do abstracionismo...", constituindo "num movimento decadente que procura desfigurar e negar as melhores rea
lizações de nossos artistas..."

Na verdade, o combate á Bienal e ao abstracionismo, dada a sua negatividade, pouco diz das intenções dos gravadores sulinos, mas se transcreve suas opiniões só com o propósito de se fazer 
sentir o clima e a semântica da época. De positivo, para eles, foi o aparecimento, no ano de 1951, de "uma tendência progressista na arte e o esforço realizado por um grupo de nossos pinto
res, escultores e gravadores no sentido do realismo socialista ". Este foi o "fato decisivo do ano", pois "neste momento... um grupo de artistas gaúchos, conscientes de suas responsabilida
des, toma posição contra o abstracionismo cosmopolita e antinacional, apresentando uma obra em que já se nota claramente a vontade de refletir a vida de nosso povo, suas lutas, suas espe
ranças"

men-



Meio ano depois Scliar podia dar "Notícias do Clube de Gravura", resumindo alguns princípios e as principais realizações. "Tomou corpo, em Porto Alegre, o Clube dos Amigos da Gravura, á 
base da experiência que trazíamos de Paris... Nosso contato com o gravador Leopoldo Mendez foi da maior utilidade para um real conhecimento do que fosse o trabalho desenvolvido pelos 
gravadores mexicanos em prol de uma arte ao alcance do povo... Ao organizarmos a exposição do Taller de Gráfica Popular, do México, em Paris e mais tarde, conhecendo inúmeras obras dos 
gravadores chineses contemporâneos, chegamos a entrever o caminho que devíamos percorrer para atingir ao que nos propúnhamos... Aprendemos que uma arte nacional só pode nascer de te
mas nacionais. Esses temas não poderiam ser transmitidos senão por uma técnica adequada... É propósito do Clube dos Amigos da Gravura não só o desenvolvimento dessas técnicas entre os
nossos artistas, como a divulgação do gosto pela gravura entre camadas cada vez mais vastas de nosso povo. Pela sua própria técnica é a gravura, de todas as artes plásticas, a que está economi
camente mais ao alcance do público...
ra: a questão da arte nacional que ele resume como um "esforço de difusão cultural para o povo utilizando temas populares do nosso folclore, tradições regionais e cenas da vida do povo''; e a 
questão da técnica, destacando a linóleogravura "por uma razão puramente econômica..." pois, "sendo um material barato, o linóleo oferece facilidade de trabalho e a impressão da gravura 
pode ser feita em grande quantidade pelo próprio artista"65. A semelhança de propósitos do Clube de Gravura com o Taller de Gráfica Popular, naquele momento, é flagrante, mas em vários 
aspectos fundamentais suas experiências diferem radicalmente. As condições políticas da revolução mexicana em nada se assemelhavam as de um país recém saído da ditadura de Vargas e 
ainda indefinido quanto ao seu futuro social. Do ponto de vista artístico, ainda que de maneira questionável66, o México podia pretender um desenvolvimento de sua "herança cultural" que, 
partindo de Posada se prolongava até os chamados muralistas. No Brasil, deixando de considerar a "herança" interrompida do Barroco, só se contava com a tradição do academismo de formu
lação francesa ou, mais genericamente, européia. O modernismo de 22 propusera a "redescoberta do Brasil", mas as soluções encontradas pelas diversas correntes modernistas divergiram, 
mostrando logo que a definição de uma "cultura nacional e popular" continha problemas e opções ideológicas indeclináveis, como bem o assinalou Carlos Guilherme Mota, no seu estudo so
bre a "Ideologia da Cultura Brasileira". O Clube de Gravura, como todo movimento intelectual de que faz parte, deu o problema por resolvido, utilizando o "realismo socialista" como solu
ção universal. Assim, se, por um lado, combateu com certa dose de razão, as importações da Bienal paulista, por outro, não deixou de importar também resoluções prontas para um problema 
que nem chegou a equacionar. Condenando, na sua pressa combativa, o Modernismo como um todo67

..64 . Numa entrevista concedida dois anos e meio após, em Curitiba, o artista deixaria ainda mais claros dois pontos dos propósitos dos clubes de gravu-

, desconheceu as proposições de Mário de Andrade, principalmentes as relativas à neces
sidade da livre pesquisa estética, mal se dando conta de que uma tradição artística nacional passa, primeiro, pelos seus artistas, cujas soluções para os problemas estéticos são tão determinan
tes quanto as soluções políticas do estado da "consciência nacional", muito mais do que a simples eleição de temáticas assumidas dogmaticamente como progressistas. De outra parte, naquele 
momento, a primeira metade dos anos 50, os artistas sulinos ligados ao realismo social esqueciam que uma arte autenticamente nacional tem que aceitar os desafios e o diálogo com as corren
tes artísticas internacionais sob pena de ficar falando no vazio. Foi o que aconteceu com o chamado "realismo socialista" no mundo inteiro.

Contudo, para o Rio Grande do Sul, o Clube de Gravura deu uma contribuição irrecusável, qual seja, de mal ou bem, colocar pela primeira vez e de tentar resolver a problemática de uma 
arte nacional e popular. Se as soluções que encontrou são questionáveis, não se pode negar-lhe o mérito de ter despertado uma nova consciência da responsabilidade social e profissional do ar
tista, bem como de criar novas formas para o relacionamento arte e público. A criação de um Clube de Amigos da Gravura inovou o modo de circulação da obra de arte entre os gaúchos e se 
pode pensar que deu uma primeira formulação, embora modesta, de um ativo mercado de arte. As exposições que promoveu não só valorizaram o artista riograndense, como, pelo seu caráter 
muitas vezes didático, constituiram um instrumento poderoso de divulgação da cultura artística. O intenso intercâmbio que estabeleceu com outros centros do país e mesmo do estrangeiro 
serviu para romper o isolamento cultural sulino.

A partir de 1951, foram organizadas mostras de gravura em Porto Alegre e Bagé, uma mais tarde em Santa Maria, em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiania e, no exterior, no Uru
guai, Argentina, Chile, Estados Unidos, na Áustria, Rumênia, Tchecoslováquia, Polônia, União Soviética, na índia e China Popular. Cursos de desenho e gravura foram ministrados com fre- 
qüência, realizando-se um sobre gravura em metal em 1955, por Iberê Camargo. O trabalho no Clube assumia muitas vezes um caráter coletivo, quer em sessões de ateliê, quer em estadas em 
estâncias de Bagé. Em 1951, Bianchetti, Danúbio, Glauco e Scliar desenham na propriedade de Ubirajara Morais. Em 1953 e 1954, apenas os três últimos estagiam na fazenda de Ismael Colla- 

68. Na falta de uma tradição plástica propriamente brasileira os gravadores sulinos preocuparam-se em dominar os fundamentos do desenho naturalista, baseados numa rígida disciplina de 
observância clássica, a que, no entanto, não se pode atribuir qualquer intenção acadêmica. É, contudo, uma constante, afirmarem os artistas a necessidade de superarem os defeitos de sua for
mação autodidata, através de um exercício e domínio da tradição artística formulada desde o Renascimento. Esta convicção, embora excluísse, às vezes muito dogmaticamente, a possibilida
de de outras formas de aprendizagem e exercício artísticos, não deixou de penetrar-se de aquisições mais recentes da linguagem plástica contemporânea, especialmente as do expressionismo e 
também certo gosto da simplificação ousada, muito própria das expressões gráficas oriundas da gravura oriental. Com esta base, o Clube de Gravura desenvolveu um programa realista de do
cumentação de aspectos da vida rural riograndense. Não se pode, porém, deixar de estranhar a falta de qualquer enfoque sociológico capaz de penetrar os conflitos e dramas de classe do ho
mem do campo, a não ser na obra vigorosamente expressionista de Danúbio Gonçalves, de quem cabe destacar, naquele momento, as séries "Xarqueadas" e "Mineiros de Butiá". Por sua vez 
Glénio Bianchetti faz uma anotação dos costumes gaúchos, aliás "documentados" de memória, com um espírito quase folclórico, bastante próximo da visão idealista do tradicionalismo gau- 
chesco. A mesma coisa se poderia dizer das séries gravadas de Carlos Scliar, não fossem os temas quase só pretexto para pesquisas formalizantes da linguagem gráfica. Realmente, o gosto pelo 
jogo dos cortes e sinais gráficos ou pelo agenciamento sutilmente dosado das chapadas de cor são para ele, muitas vezes, mais importante do que a transcrição dos temas. Daí decorre talvez 
sua busca de técnicas refinadas como o "camaieu" ou o "pouchoir” a que se dedicou em várias ocasiões. Mesmo assim, do ponto de vista do conteúdo, sua produção gráfica constitui uma vis- 
são idílica da vida e da paisagem riograndense, numa arte que não problematiza o social, aproximando-se da visão mitificada do gaúcho. De Glauco Rodrigues nada significativo se pode dizer 
em relação à gravura, pois praticou-a pouco. Da mesma forma, outros membros do Clube. Mas cabe destacar Plínio Bernhardt que soube captar com exemplar dramaticidade, em poucas gra
vuras, as trabalhadoras das plantações de fumo. Carlos Mancuso e Gastão Hofstetter pouco acrescentaram ao contributo do Clube, além de retratos e uma que outra paisagem urbana. Vasco 
Prado destacou-se mais por sua obra comprometida com a divulgação dos lemas da campanha anti-bélica a que se dedicava o Clube na época, mas também por suas ilustrações para textos tra
dicionais como "Antonio Chimango" e a lenda do "Negrinho do Pastoreio". Deve-se a este artista ainda o emblema do Clube e um cartaz "Os Farroupilhas" feito para o IV Congresso Brasi-
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leiro de Escritores. A temática urbana estaria praticamente ausente das produções da agremiação artística sulina, não fossem as gravuras de Edgar Koetz, obras carregadas de simpatia popular 
pela vida arrabaldina portoalegrense. Os trabalhos de Fortunato Oliveira são de menor consistência, sua produção não ultrapassando umas poucas peças. Carlos Alberto Petrucci, Charles 
Mayer e Ailema Bianchetti limitaram-se a apenas uma gravura e se são mencionados as vezes Avatar Moraes, Denny Bonorino e Francisco Ferreira como membros do Clube, na verdade, não 
tiveram gravuras editadas pelo mesmo 69.

A ação do Clube de Gravura de Porto Alegre provocou o surgimento de entidades congêneres em várias partes do Brasil, destacando-se o Clube de Recife, liderado por Abelardo da Hora e on
de compareciam, além de outros, Gilvan Samico e Wellington Virgolino. O de São Paulo era representado por Renina Katz e Mário Gruber. Se tem noticias de clubes de gravura funcionando 
em Santos e no Rio de Janeiro. Mesmo no Uruguai seria seguido o exemplo dos gravadores riograndenses, com a fundação em 1953 do Club de Grabado de Montevidéu.

A partir de 1956, como já se viu, dissolveu-se gradativamente o Clube de Gravura, seus principais membros iniciando rumos novos e pessoais que, em alguns casos, percorreríam os caminhos 
do abstracionismo, antes tão combatido, indo mesmo desembocar nas modalidades nacionais do "cosmopolitismo" do "Pop-art”.

A renovação das artes plásticas no Rio Grande do Sul não se limitou, durante esse transcurso histórico, apenas ao Clube de Gravura. O Instituto de Artes também esforçou-se por criar melho
res condições para a prática da arte, construindo um novo e adequado edifício em 1943, mas principalmente ampliando seus cursos, introduzindo o ensino profissionalizante da Arquitetura 
(1946). Esta iniciativa seria a contribuição definitiva de Fernando Corona para a formulação dos destinos futuros das artes plásticas sulinas 70.

De fato, um clima de renovação se estabelece no Instituto, acrescentando novos valores aos que tinham surgido nos começos de 40. No III Salão de Belas Artes que inaugura o novo prédio 
comparecem ao lado de João Faria Viana, Petrucci, Fahrion, Scliar, Vasco Prado e Koetz, as professoras Alice Soares e Cristina Balbão, formadas pelo estabelecimento, entre os nomes 
costumeiros e acadêmicos. A partir deste ano, as exposições anuais de trabalhos dos alunos tornam-se regulares. Em 1946, o Centro Acadêmico Tasso Corrêa promove uma exposição de 
trabalhos, fruto de uma excursão de estudos ás ruinas missioneiras da fronteira, iniciativa de Carlos Galvão Krebs 71 ,em que se destacam Dorotéia Pinto da Silva e Plínio Bernhardt, estudan
tes, respectivamente, de escultura e pintura. São considerados as revelações do momento. No ano seguinte, Alice Soares, Alice Breuggemann, Cristina Balbão, Leda Flores e Dorotéia da Silva, 
todas ligadas ao Instituto, expõem em novembro no Correio do Povo. Em 1948, é criada a Associação Araújo Porto Alegre, iniciativa também de Krebs, que organiza uma excursão de dois 
meses pela Bahia e Minas. A exposição, que se organiza como resultado dos trabalhos lá realizados, além de outros nomes, destaca a presença dos desenhistas Vitório Gheno e Paulo O. Flores, 
mas é significativa a presença de estudantes de arquitetura, como Carlos Maximiliano Fayet, Enilda Ribeiro e Luiz Corona. Outra coletiva realiza-se no Auditório da Caldas Junior em outubro 
de 1949, reunindo artistas da escola: Alice Soares, Glénio Bianchetti, Plínio Bernhardt, Paulo O. Flores, Cristina Balbão, Alice Breuggemann e Leda Flores. A participação dos estudantes de 
arquitetura é ainda mais consistente do que na exposição anterior. Além de Fayet, Enilda e Corona, estão presentes Paulo Vallandro e Nelson Souza. Neste mesmo ano, repercute em Porto 
Alegre o trabalho do muralista italiano Aldo Locatelli (de Vila D'Alme, Bergamo, 1915 - morto em Porto Alegre, 1962) que executa afrescos na Catedral de Pelotas. Em 50, Ado Malagoli 
expõe pela primeira vez na capital gaúcha. Saído da Escola Nacional de Belas Artes e tendo pertencido ao Núcleo Bernardeli, ganhara em 1942 o prêmio de viagem ao estrangeiro. Estes dois 
artistas integrarão o quadro de professores do Instituto, a partir de 1952, impulsionando uma nova etapa do ensino artístico riograndense. A contribuição de Malagoli é especialmente moder- 
nizante, embora moderada. Mas a participação dos dois pintores definirá o quadro da instituição pelo resto da década. Assim o I.B.A. pode empreender, em 1953, a realização de um Salão 
Pan-Americano, comemorativo do seu cinqüentenário de fundação, de que participaram delegações da Argentina, Bolívia, Chile, Estados Unidos, México, Peru e Uruguai, além de contribui
ções de nove estados brasileiros. A premiação destacava artistas modernizantes e promovia alunos do Instituto, cabendo destacar Waldeny Elias, Rubens Galant Costa Cabral, Regina S. 
Silveira, Cláudio Carriconde, Zorávia Bettiol, Manoel Francisco Ferreira, Rosa Maria Lutzemberger, que continuariam na atividade artística. Eram destacados também alguns artistas gaúchos, 
como Glauco Rodrigues, Joel Amaral, Carlos Alberto Petrucci, Luiza Prado, que assim recebiam um justo reconhecimento de sua atividade anterior. Dentre os estrangeiros, se deve mencionar 
o prêmio da seção de gravura dado ao uruguaio Luis Solari que voltaria várias vezes ao Rio Grande do Sul, para cursos sobre esta técnica. É interessante ainda mencionar o prêmio de aquisi
ção conferido a Fayga Ostrower e a presença, na mesma seção de gravura de Lívio Abramo. Ao mesmo tempo da realização do Salão, promoveu-se um I Congresso Brasileiro de Arte, reunin
do críticos e professores do país que discutiram temas ligados a problemática artística nacional, tendo sido lançada, na ocasião, a idéia da criação de um Ministério da Cultura, nos quadros do 
Governo Federal, objetivo que não foi alcançado, por não encontrar maior receptividade entre os congressistas. Após este ano, a atividade do Instituto estabiliza-se, o impulso do movimento 
passando a outras entidades, sendo ainda dominante naquele momento a do Clube de Gravura.

Afora a atividade destas entidades, o movimento artístico riograndense se intensifica através de promoções de mostras em galerias de arte particulares como o "Studio Os 2", a Casa das Mol
duras, mas especialmente do Auditório do Correio do Povo que, efetivamente, concentra o principal do movimento artístico portoalegrense na década de 50. Em 1942, Emiliano Di Cavalcan
ti realizou uma exposição na cidade, considerada "modernista e melancólica" pela crítica, mas no ano seguinte, João Faria Viana, o combativo mestre anti-modernista do ano anterior, realiza 
uma mostra em que o "modernismo está adaptado à beleza". Este artista desenvolve importante atividade de ensino, sendo o iniciador de artistas jovens como Gheno, Nardin, Mottini e 
Carlos Mancuso. Os primeiros farão parte da seção de desenho da Globo, o outro integrará os quadros do Clube de Gravura, sendo secretário na segunda diretoria. Faria Viana, juntamente 
com Guido Mondin, tentará, em 1946, reativar a Associação Francisco Lisboa, promovendo uma excursão à cidade histórica de Rio Pardo e uma exposição quase em seguida. Apesar de rece
ber uma subvenção do Governo estadual que, lhe permitiría até adquirir uma sede, não o fez, e a entidade esmorece até 1951, quando realiza um V Salão. Mas só vai retomar o ritmo de suas 
exposições a partir de 1953, sob o comando de uma nova diretoria, tendo à frente Carlos Alberto Petrucci. Também nesta época, data a iniciativa do Salão da Câmara Municipal de Porto 
Alegre, que a Francisco Lisboa organizará a partir daquele ano. Estas atividades serão mantidas com regularidade, maior ou menor, até 1960.



Um ano muito significativo foi o de 1947, por causa da realização da Exposição de Artistas Modernos, trazida ao sul por Marques Rebelo, que a levaria, depois, para os países platinos. A mos
tra não só apresentaria, pela primeira vez, aos riograndenses, os nomes mais em evidência da arte brasileira da atualidade, como através das conferências do escritor carioca, divulgaria informa
ções corretas sobre as tendências artísticas de vanguarda. Este trabalho de Rebelo trouxe benefícios não só a artistas jovens que assim viram reforçadas suas tendências modernistas, 
clareceria um público cada vez mais receptivo às correntes modernas. A galeria do Correio do Povo, onde se realizou a mostra trazida por Marques Rebelo, mas também a da Casa das Moldu
ras, concentrariam a movimentação artística gaúcha naqueles anos, mas é, sem dúvida, o jornal de Caldas Junior o principal instrumento de difusão e legitimação artística do Rio Grande do 
Sul. Seu auditório-galeria só viria a ser superado pela criação, em 1954, do Museu de Arte, órgão da recém criada Divisão de Cultura da Secretaria de Educação do Estado. Ado Malagoli foi o 
seu primeiro diretor, tendo organizado, no ano seguinte (1955) uma mostra de Arte Brasileira Contemporânea, na galeria da Casa das Molduras. Em 1957, o Museu se transferia para uma no
va sede, nos altos do Teatro São Pedro e para inaugurá-la, Malagoli organizou uma retrospectiva de Pedro Weingartner. Estava assim formado o aparelho de sustentação e difusão no Rio Gran
de que serviría para "estabilizar", embora o fizesse com dificuldade, a consciência artística dos gaúchos.

como es-

No que se refere à gravura propriamente dita, é preciso considerar o início da produção gráfica do escultor Francisco Stockinger, que coincide, em data, com a dissolução do Clube de Gravu
ra. Realmente, as primeiras gravuras em topo de Stockinger datam de 1956. A princípio seus trabalhos constituem mais experimentos com a técnica, mas já são formalmente expressivos os 
seus galos de rinha. Contudo, com Stockinger começa a pronunciar-se uma tomada de posição crítica relativamente a linha do realismo social do Clube de Gravura. Tendo vindo do Rio 
1954, onde estudara com Bruno Giorgi e tendo conhecido Goeldi e sendo amigo de Marcelo Grassmann, sua gravura logo mostrou um pendor fortemente expressionista, que, ao invés de 
utilizar as imensidades da expressão para uma documentação dramatizadora da vida social, interessou-se pelo drama moral ou melhor existencial de personagens marginalizados da sociedade, 
gente da favela, prostitutas, abigeatários. Os temas são assumidos em termos de conflito e, se não está ausente o drama social, é como reflexão intrínseca da limitação essencial do humano o 
que ao artista interessa fixar. A linguagem gráfica abandona qualquer rigorismo formal, transformando-se numa grafia caotizante e angustiada, através da qual o artista participa do que 
expressa. Neste sentido, a temática social passa da mera documentação objetivista parà uma tentativa de compreensão da densidade do drama humano. No entanto, Stockinger foi gravador 
apenas incidentalmente, sua obra como escultor logo dominando sua atividade. Sua maior importância para a gravura está no incentivo que deu a outros jovens gravadores que com ele come
çaram a trabalhar naquele momento e cujas obras acentuam uma solução expressionista, diga-se existencial, divergente do realismo social até então dominante.

em

Este é o caso de Geraldo Trindade Leal, nascido em Santana do Livramento em 1927, de formação autodidata, embora tenha seguido durante um ano (1949) o Curso Livre do Instituto de 
Belas Artes. Suas gravuras tem uma índole especial no panorama gráfico riograndense. Abordando uma temática ao mesmo tempo popular e passional, ele realiza uma espécie de expressionis- 
mo surrealizante, onde o tema do "lobisomem" e o do drama amoroso se fundem. O seu corte xilográfico aproxima-se de uma linguagem ingênua de feição popular, muito coerente 
temática alucinatória e popular que aborda. Na sua obra, pela primeira vez, o "popular", senão o "nacional", é expresso artisticamente desde dentro, numa adesão pessoalíssima do artista às 
mitologias do povo.

com a

Waldeni Elias e Leo Dexheimer, nascidos respectivamente em 1931 e 1935, foram alunos do Instituto de Belas Artes. Integraram em 1958 o "Grupo do Bode Preto", designação rebarbativa 
que reunia outros alunos da escola, como Francisco Ferreira, Cláudio Carriconde e Joaquim Fonseca. Na sua primeira exposição, foram saudados pelo mestre Fernando Corona por sua "inde
pendência maluca". E assim fazendo, defendia abertamente, pela primeira vez, a liberdade de expressão modernista, numa instituição que começara a abrir mão de seu conservadorismo. "Na 
escola", diz o mestre, "eles passam por um sistema de ensino metodizado e o aceitam com resignação, mas, intimamente, cada um por si, em casa, busca libertar-se do lambe-lambe corriquei
ro, teimando na expressão da própria personalidade... Eu acho que eles fazem muito bem... E uma conspiração simpática que não é contra ninguém, nem contra a própria escola e seus mes- 
tres. E^uma curiosa conspiração a favor de um direito de libertação onde o indivíduo manifesta seu modo de pensar e de sentir a pintura como bem entende, sem concessões para nin
guém" . Assim, o direito, "à livre pesquisa estética" ficava assegurado no estabelecimento de ensino oficial de arte no Rio Grande, rompendo-se definitivamente a tradição acadêmica que 
fora o seu ponto de partida. Mas, de outra parte, pelo menos dois dos membros do grupo, Elias e Dexheimer, dedicavam-se também à gravura, num sentido fortemente expressionista, o últi
mo, sem dúvida, em ligação com os caminhos iniciados por Stockinger. Suas produções nesta linguagem não foram muito vastas, mas podem ser caracterizadas como recusa da observância à 
disciplina realista e documentária. A gravura tornava-se para eles um meio de expressão pessoal, a incisão servindo ao mesmo tempo como grafia libertadora da personalidade, como das intin- 
sidades sugeridas pelo drama humano ou a paisagem que abordavam. Tanto as gravuras de Elias, sobre os "Mineiros do Butiá", como as de Dexheimer, sobre "O Mar”, embora diferentes, re
velam a mesma passionalidade do corte, um sentido caotizante da composição, que lhes dão uma dimensão tanto dramática como surreal. Num certo sentido, poder-se-ia afirmar, principal
mente em relação a Dexheimer, que sua linguagem já se aproximava das novas tendências inauguradas na Europa pela "nova figuração”.

Nos fins dos anos 50, a arte no Rio Grande do Sul concluía um ciclo iniciado no princípio do século e se preparava para novos percursos em que os artistas se propunham a acompanhar as 
tendências da arte nacional, sem pressupô-la resolvida e para isso, aceitando os desafios de um diálogo com as correntes internacionais artisticamente mais avançadas. O aparelho de sustenta
ção, legitimação e difusão para uma "estabilização da consciência criadora nacional" estava de certo modo montado. Para isso somara-se, por caminhos nem sempre retilíneos ou convergen
tes, os esforços do Instituto de Belas Artes, das revistas e editoras, galerias e jornais, da Associação Francisco Lisboa, do Clube de Gravura e de outros artistas independentes. Mas o que segui
ría nas décadas de 60 e 70, dependendo de outras condições sociais e de um estado de mundo diferente, requerería aos artistas novas capacitações criadoras, novas atitudes culturais. A gravura 
seguiría sendo, ainda por muito tempo, um dos principais instrumentos de integração do artista no panorama nacional e internacional das artes.
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por Mansueto Bernardi.

Informação obtida em consulta aos arquivos do Departamento de Pessoal da Editora do 
Globo.
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23 O passaporte de Fahrion está datado de 08 de setembro de 1920. Na segunda metade 
de 1922, julho ou agosto, ele volta a Porto Alegre para o casamento de seu irmão, que 
se realiza em outubro. Assim, não pode ter-se demorado na Europa muito mais do que 
um ano e meio.
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24
A opinião é de Ângelo Guido, em artigo sobre o "Salão da Escola de Artes”, no Diário 
de Notícias, de Porto Alegre, de 12 de dezembro de 1929, segundo Lígia C. Moraes 
Leite.

Mário de Andrade, O Movimento Modernista, Rio, Casa do Estudante do Brasil, 1942 
p. 45.

A revista "Novela" começa a ser editada pela Livraria do Globo a partir de 1936, sob a 
direção de Érico Veríssimo.

Esta "Uma Carta de Porto Alegre", assinada por Guido Mondin Junior, foi publicada 
no jornal "Bellas Artes", ano II, maio-junho de 1936, n. 15-16, p. 4, editado no Rio de 
Janeiro, sob a direção de Quirino Campofiorito, a quem a carta é dirigida.

Idem.
I

Do catálogo do II Salão da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa, 1939, 
s/numeração de página.

Engenheiro-Arquiteto, formado na Konigl Technische Hochschulede Munique, nascera 
em Altoetting, na Baviera alemã. Chegou a Porto Alegre em 1920, realizando vários 
projetos arquitetônicos na cidade e no interior. Como desenhista, Lützemberger deixou 
um interessante documentário da vida dos colonos alemães no Rio Grande do Sul. Às 
vezes, ocorre a confusão de ter ele feito gravuras, o que de fato não aconteceu.

Não foi possível localizar escrito de Ângelo Guido em que aparece a ironia. Mas sempre 
foi voz corrente entre os artistas pertencentes as primeiras gerações ligadas à Francisco 
Lisboa ter o crítico artista e professor do Instituto de Artes pronunciado o vitupério 
contra a Associação.

Entrevista de Scliar ao "Correio do Povo", Porto Alegre, outubro de 1940.

A informação foi fornecida ao autor por João Faria Viana numa longa entrevista qrava- 
da, em 1977.

Flávio L. Motta inclui o artista gaúcho na "Família Artística Paulista", na separata do 
n. 10 da Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, publicada em São Paulo em 
1971, p. 152.

Scliar publica uma coluna intitulada "Considerações", dedicada às "Artes Plásticas no 
Rio Grande do Sul", no jornal "Movimento", p. 7 e 18, em dezembro de 1940.
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36 56Os pontos de vista de Josino Campos são tomadas do artigo que com aquele titulo ele 
publica no jornal "Movimento", de Porto Alegre, em dezembro de 1940.

Jorge Amado, de passagem para Montevidéu, estivera em Porto Alegre, em junho de 
1941. Na entrevista que dá à "Folha da Tarde” do dia 16, entre várias outras coisas que 
afirma, elogia a pintura moderna brasileira, dizendo superada a arte acadêmica. É o su
ficiente para que Ângelo Guido replique, três dias depois, que "Clássicos e modernistas 
fazem sucesso sempre que produzam uma alta expressão de arte", mas deixa em aberto 
quais são os modernos capazes de fazê-lo.

A integra do "Elogio” de Manoelito de Ornelas foi publicada na Revista do Globo, no 
mês de dezembro de 1941.

In "Correio do Povo”, Seção de Notas de Arte, com o titulo "1o Salão Moderno de Ar
tes Plásticas”, p. 8, datado de 3 de janeiro de 1942.

Notícia "Entre 'Moderno' Ovo de Colombo e o Fresco Souvenir de Isadora' ”, in Cor
reio do Povo, Porto Alegre, 07 de janeiro de 1942.

Nelson de Assis, "O 'Modernista' Petrucci", in Revista do Globo, Porto Alegre, 10/08 
/1946, p. 39 e seguintes.

Obra cit. p. XIV. Trata-se de uma citação de texto de Leopoldo Mendez.

J. Vilanova Artigas, "A 'Bienal' Como Expressão da Decadência Burguesa” in Horizon
te, nova fase n. 9, Porto Alegre, setembro de 1951, p. 272.

"Artes Plásticas”, artigo s/ass., in Horizonte, nova fase n. 10, Porto Alegre outubro de 
1951, p. 307,

Obra cit. p. 308.

Idem.

Idem.

"Artes Plásticas em 1951", s/ass., in Horizonte, nova fase n. 11 e 12, Porto Alegre, no
vembro e dezembro de 1951, p. 331.

Idem.

Carlos Scliar, "Notícias do Clube de Gravura", in Horizonte, ano II, n 6, Porto Alegre 
junho de 1952, páginas seguintes a 148, numeradas de I a VIII.

Fernando Pessoa, "Exposição de Gravuras Brasileiras”, in O Estado do Paraná, Curiti
ba, 9 de novembro de 1954.

A reflexão de Otávio Paz sobre a questão da identidade cultural e nacional do México, 
em seu livro "O Labirinto da Solidão”, manifesta as ambiguidades de uma definição 
que nunca pode ser completamente fixada, a não ser através da consciência das contra
dições do processo histórico nacional. Mas assumir essa consciência implica o sentimen
to da diferença e, conseqüentemente, da solidão. Em outras palavras, a identidade na
cional é ao mesmo tempo resultante de uma história já vivida que é necessário assumir, 
o que requer posicionamento ideológico, podendo implicar tanto a tentativa de recu
peração de um passado que se fecha sobre si mesmo, como a participação fecunda num 
processo que não recusa a multiplicidade de raízes nem a abertura atualizadora para o 
exterior ou o estrangeiro. Desta dialética entre identidade e diferença éque nasceria a 
consciência, sempre ambígua, do que é nacional.

No n. 7, ano II, de julho de 1952, da revista "Horizonte" publica (p. 178), artigo de Ri- 
vadavia Mendonça, intitulado "A Exumação da 'Semana de Arte Moderna', em que as
socia o movimento modernista à ditadura de Vargas, chegando a afirmar: "Em 1922, os 
componentes da 'Semana de Arte Moderna' ", que também passou a ser chamada de 
'Revolução Cultural Brasileira', não realizaram nenhuma revolução, nem mesmo ne
nhuma renovação nos quadros da inteligência brasileira..." A posição é, pelo menos, de
masiadamente radical.

Informação de Danúbio Gonçalves em cronologia autobiográfica fornecida ao autor em 
1974.

O Clube de Gravura editou, em 1952, um álbum, prefaciado por Jorge Amado , que re
cebería em agosto daquele ano, o prêmio Pablo Picasso, outorgado pelo Congresso Na
cional do Movimento Brasileiro de Partidários da Paz (M.B.P.P.). Todos os artistas li
gados ao Clube tiveram gravuras reproduzidas no referido álbum.

O Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes teria sua existência ratificada, in
clusive sua orientação moderna reconhecida, com a vinda a Porto Alegre, em 1948, de 
Oscar Niemayer, paraninfo da primeira turma que então se diplomava.

Formado em História e Geografia, Krebs seguia então o Curso de Artes Plásticas no 
I.B.A. Ele viria a destacar-se mais tarde, como historiador da arte e da cultura riogran- 
dense.
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Manifesto publicado nos principais jornais gaúchos do dia 8 de janeiro de 1942, assina
do por Oswaldo Goidanich, João Faria Viana, Edgar Koetz e Guido Mondin Filho.

Entrevista de Iberê Camargo a Álvaro Gonçalves, publicada na Revista do Globo de 
13/10/1945, sob o título de "Não Pintar Certinho..."

Não se deve confundir com o pintor riograndense de nome quase homófono.

A partir desta mostra Goidanich, que não continuou sua carreira de pintor, fazendo-se 
principalmente um renòmado jornalista, estará mais ao lado da pintura jovem e moder
nista do que dos conservadores. A ele a arte gaúcha deverá muitas iniciativas ligadas ao 
Auditório do Correio do Povo, fundamentais para seu progresso.

As palavras de Manoelito de Ornellas estão transcritas no catálogo d3 exposição.

Na verdade, Vasco Prado volta da Europa em fins de 1948, enquanto Scliar o faz mais 
de um ano depois. No entanto, a idéia do Clube está em incubação. Vasco começando 
a fazer contatos visando sua realização.

Sobre o caráter modernizante do ensino de Campofiorito a Revista do Globo publicou 
uma reportagem de Paula Ourique, intitulada "No Mundo dos Eleitos" em maio de 
1943, em que se afirma que "a chamada 'Arte Moderna' forçou os pesados portões... da 
Escola Nacional de Belas Artes..." Para o mestre era preciso distinguir nitidamente en
tre "arte burra" e "arte inteligente", esta a diferença entre academismo e modernismo.

José Morais lecionou, nesta época, na Escola Técnica de Pelotas, realizando exposição 
individual na Auditório do Correio do Povo, em julho de 1948.

Reportagem de Carlos Reverbel, com o título "Notícia de uma exposição", in Revista 
do Globo, de 20 de novembro de 1948.

A grafia "Xarqueadas", com "x " em vez de "ch", deve-se ao título do romance de Pe
dro Wayne, publicado em 1937, que aceitou sugestão nesse sentido proposta, em carta, 
por Oswald de Andrade.

Da "Declaração dos Princípios do TGP", que aparece na publicação El Taller de Grafi
ca Popular: doce anos de obra artística coletiva, México, La Estampa Mexicana,1949.

Obra cit. p. VII, da introdução de autoria de Hannes Meyer.

Obra cit. p. X.
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72 Fernando Corona, "Bode Preto", in Correio do Povo, , Porto Alegre, 27 de setembro 
de 1958, p. 4.
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A Postura Antropofágica me Parece Mais 

Adequada Para a América Latina Neste Momento

' \

Entrevista com o crítico 
Frederico Morais, autor de 
Artes Plásticas na América Latina: 
do transe ao transitório, 
recente lançamento da Editora 
Civilização B rasi lei ra.

criador em nosso "Continente. Ou para 
ser mais preciso, os melhores artistas 
encontraram os meios, dentro e fora 
de seus países, de seguir criando, po
rém, usando linguagens cifradas e her
méticas. pois só assim poderíam dizer o 
que necessitavam dizer, mas dificulta
vam a comunicabilidade da obra. E se 
não bastasse isso, a obra não circulava 
e não havia debate em torno dela. Se

ria o caso, portanto, de examinar as ca
racterísticas da produção feita nessas 
circunstâncias.”

livro "Artes Plásticas na A- 
mérica Latina: do transe 
ao transitório" (Civilização 
Brasileira, 1979, 214 pp.), 

reúne artigos e ensaios publicados ori
ginalmente em O Globo e em revistas 
especializadas do Brasil, México e Co
lômbia. nos últimos quatro anos. Os 
textos foram englobados em duas par
tes. Na primeira, estão quatro ensaios 
nos quais esboço algumas teses sobre 
o comportamento de nossa produção 
artística. Uma dessas teses é a vocação 
construtiva da arte latino-americana, 
outra, a existência, na pintura, de um 
espaço ambíguo, impreciso, indefi
nido ou caótico, que surge oomo 
metáfora da própria realidade men
tal, cultural e sócio-econômica do Con
tinente. Em relação a primeira questão, 
emerge uma subtcse, a de que a arte 
construtiva não é privilégio das socie
dades altamente desenvolvidas, mas ca
racteriza. muito mais, as sociedades e- 
mergentes, como a nossa. Nesse caso, 
a construção não estaria restrita, em 
nosso Continente, às chamadas capitais 
abertas (Buenos Aires, Caracas, Rio-São 
Paulo), mas estende-se a Bogotá ou 
México, onde o geomctrismo constitui, 
hoje, uma das tendências mais fortes. 
Porém, caos e construção, seriam etapas 
de um percurso que vai do transe (um 
impulso para trás. para a origem) ao 
transitório (um impulso para frente, pa
ra o futuro), e que pode ser percorrido 
num sentido ou noutro, pois que tem 
mão dupla”.

— No seu entender, quais foram 
as co itribuições mais importantes da 
América Latina a si própria e à arí* 
universal?

FM — “Seria exaustivo enumerar 
os nossos mais importantes artistas o 
teóricos, que se analisados com isen
ção, estariam entre os melhores do mun
do. Da mesma maneira, teríamos qite 
estudar várias antecipações latino-ame
ricanas em relação às tendências inter
nacionais, e mostrar como muitas das 
propostas nascidas aqui são novamente 
importadas, com outros rótulos, por nos
sos países e artistas, o Brasil inclusive. 
Em sendo assim limito-me a citar três 
propostas fundamentais, que juntas, 
constituem o triângulo teórieo-prático 
que dá força a coesão à arte produzida 
nestas bandas de cá. 0 muralismo me
xicano dos anos 20-30, o Universalismo 
Construtivo de Torres-Garcia

organizado, que programe cada passo 
de minha atividade. Mas com o tem
po noto que meu percurso tem sido ló
gico. Sou mineiro. Primeiro esgotei o 
processo de compreensão da arte mi
neira, a partir do Barroco, que é a ver
dadeira raiz da arte brasileira. Depois 
me mudei para o Rio (1966), de onde 
saí à cata da realidade artística brasi
leira. Conheço todo o País e posso a- 
firmar, sem erro, que a melhor arte 
brasileira não está necessariamente no 
Rio e em São Paulo. Logo, a próxima 
etapa seria a América Latina. Portanto, 
uma atitude bem mineira, de ir avan
çando pouco a pouco, silenciosamente. 
Aliás, quem sacou muito bem as coi
sas foi o escritor Marques Rebelo, que 
nos anos 40 compreendeu argulamen
te que a questão estava em ocupar, na 
frente interna, o interior do País, e na 
frente externa, a América Latina. Me 
explico: Marques Rebelo organizou vá
rias exposições de arte moderna que 
levou a Salvador, Cataguases, Resende, 
Florianópolis etc. Escolhia os artistas, 
montava as exposições, fazia conferên
cias, polemizava e deixava o núcleo de 
um futuro museu de arte moderna. Em 
seguida levou essas mesmas exposições 
a Montevidéu, Buenos Aires, Santiago 
etc. Resultado: os primeiros livros so
bre arte brasileira escritos fora do Bra
sil, tiveram as mostras organizadas pe
lo escritor como tema. inclusive o de 
Romero Brest, que é de 1945. E este 
meu livro terá pelo menos um mérito? 
é o primeiro de um crítico brasileiro 
sobre arte latino-americana publicado 
no Brasil.

proferindo conferências. Os artigos e 
ensaios agora reunidos refletem estas 
andanças por “nuestra America Latina” 
E além desse livro escrevi outro sobre 
o escultor colombiano Eduardo Rami- 
rez Vilamizar e estou, neste momento, 
seguindo para o México a fim de ter
minar as pesquisas em torno da obra 
multifacética de Mathias Goeritz, de
vendo escrever lá mesmo o livro que 
será publicado pela Universidad Nacio
nal Autonoma do México. E tenho um 
projeto, à espera de financiamento, que 
é o de pesquisar a fundo a arte cons
trutiva na América Latina, o que impli
cará em viagens ou mesmo a permanên
cia em países como Uruguai, Argentina, 
Colômbia, Equador, Venezuela e Méxi
co.”

e a an
tropofagia de Oswald de Andrade e Tar- 
sila do Amaral. A postura antropofági- 
c-a me parece a mais adequada para 
a América Latina neste momento.”

— E como definiría o atual mo
mento artístico na América Latina?

— “Ainda nesta primeira parte, de
pois de passar em revista as diferentes 
posições teóricas da crítica latino-ame
ricana (Romero Brest. Bayón, Traba, A- 
oha, Pedrosa, Gullar, Garcia Ganclini, 
Mirko Lauer, entre outros), analiso as 
grandes bienais internacionais, situan
do-as como postos avançados da colo
nização cultural, impondo ao nosso Con
tinente normas e pautas a serem segui
das, uma espécie de nova divisão in
ternacional do trabalho no campo da 
arte. Ou o que é mais grave, o proces
so de colonização cultural vai muito a- 
lém da imposição dc tendências ou cor
rentes. Tal como ocorreu no Barroco, à 
época da colonização esoanhola ou por
tuguesa, o que quer em nos impor é a 
própria maneira de ver e perceber o 
mundo, a nossa própria realidade. Den-, 
tro desse esquema, a Bienal de São Pau
lo, exercendo o papel dc subcultura do
minante, reproduz, no Brasil e no Con
tinente, essa dominação internacional”. 
Na segunda parte, estão reunidos arti
gos com os quais procuro compreender 
o estágio atual da arte nos principais 
centros produtores da América Latina. 
Assim, o livro poderá ser lido a partir 
do final, caso o leitor esteja mais in- 
teiessado no que está ocorrendo em paí
ses como Argentina, Colômbia, México, 
Venezuela, Uruguai, etc ou do início, 
se estiver interessado em questões teó
ricas.”

FM — “Muito bom. O momento in
ternacional favorece uma reflexão so
bre nossa própria arte. Afinal, a au
sência dc novas tendências significati
vas na arte internacional estimula um 
olhar para dentro de nosso Continente, 
um enraizamento de nossas propostas 
artísticas. Claro que a coincidência da 
crise mundial das vanguardas com a 
redescoberta da América Latina pode 
levar a equívocos, inclusive o dc con
denar “in limine” toda produção de van
guarda e ao mesmo tempo estimular u- 
ma produção de caráter conservador em 
nossos países ou a ressurgência de ten
dências já defintivamenie superadas”.

'— E qual é sua conclusão acerca 
desses vários simpósios sobre arte la
tino-americana que se 
nos últimos anos?

generalizaram

FM — “Uma primeira observação 
é a de que já avançamos bastante ao 
nível teórico, mesmo se ainda não 
eontramos nossa própria metodologia 
se ainda manejamos um instrumental 
teórico que não é nosso. Mas avança
mos muito. Depois da contribuição de 
Mário Pedrosa, Romero Brest, Juan A- 
cha. Damián Bayón e Marta Traba, es
tá surgindo uma nova geração de crí- 
ticos-teóricos, que vêm renovando os 
métodos de apreciação da obra de 
te com brilhantismo e audácia. Contu
do, enquanto a discussão teórica nos vá
rios simpósios tendia a tornar-se autô
noma, a produção plástica da América 
Latina vive ainda à míngua de inter
pretações, e os dois campos se distan
ciam. É preciso, pois, aproximar e com
patibilizar a teoria e a análise crítica. 
Por outro lado, alguns desses simpósios 
adquiriram um caráter quase festivo, 
mais uma demonstração de Poder (do 
dinheiro, da organização e do orgulho 
nacional) do que propriamente uma 
vontade de analisar exaustivamente a 
arte que temos feito. Neste sentido, 
muitas vezes, principalmente no chama
do Cone Sul, os simpósios serviram pa
ra encobrir uma situação de absoluta a- 
normalidade, isto é, nos últimos dez 
quinze anos, a repressão e a censurq 
dificultaram enormemente o processo

eu-
a

Frederico Mirais nasceu em Belo 
Horizonte, em 1.936, e reside no Rio de.1*- 
de 1966. É titular da coluna de artes 
plásticas de O Globo e professor de His
tória da Arte na Faculdade de Educa
ção Artística em Niterói, de arte latino- 
americana na PUC. Publicou, entre ou
tros livros, “Arte e Indústria” (1962), o 
primeiro, no Brasil, a abordar a questão 
do desenho industrial, inclusive a pro
por soluções brasileiras nesse campo, 
Guignard (1973) e Artes Plásticas: a cri
se da hora atual (1975), no qual anali
sa pela primeira vez, a explosão criati
va dos anos 60, no Brasil, no campo da» 
artes plásticas. Ainda este ano Frede
rico M°rais vai publicar um novo livro 
sobre Guignard (Monteiro Soares Edi
tores e Livreiros). E para a Revista Vo
zes organizou o número de novembro, 
todo ele sobre arte latino-americana. 
Organizou várias exposições e manifes
tações de vanguarda, entre elas a sério 
“Domingos da Criação”, no Museu de 
Arte Moderna do Rio, em 1971 e. como 
autor de audivisuais, recebeu vários 
prêmios em salões brasileiros.

ar-

Devo dizer que foi Aracy Amaral 
que me estimulou fortemente a aceitar 
o convite de Donald Goodall, diretor do 
Museu de Arte da Universidade do Te
xas, em Austin. a participar, como de- 
batedor, do Simpósio sobre arte e li
teratura latino-americana, ali realizado, 
em novembro de 1975. Se, através da 
Bienal de São Paulo, já conhecia alguma 
coisa de arte latino-americana, foi em 
Austin que efetivamente comecei 
fleíir sobre a arte em nosso Continente. 
A partir dessa data, tenho viajado com 
bastante frequência por quase todo o 
Continente, integrando júris de arte, 
participando como debatedor ou rela
tor em colóquios, ministrando cursos e

— E por que este seu interesse pe
la América Latina?

FM — “Bem, não foi fruto de uma 
de um proieto definido. 

Surgiui como resultado da necessi
dade de expandir minha reflexão sobre 
arte. minha prática como crítico, além 
de nossas fronteiras. E me parece 
tural que esta expansão começasse pe
la América Latina. Não sou um tipo

decisão, a re-

na- ou
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