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Tem fotos
Aracy -Amaral é crítica de arte de S. Paulo 
Boletim do MARGB ne 1b *
PALESTRAS:

Dia: 07/O8 /80 ( feira)
Arte e Política: do muralisinè mexicanos aos clubes de 
gravura, e ao ^nvolvimentc dos artistas nos anos 60. 
Regiões da America Latina.

Dia 08/ 08 / 80 ( feira )

Internacionalismo5des envolvimento,construtivismo na 
America Latina.0 Cosmopolitismo atravez das Bienais 
no brasil:

Dia 09 / 08/ 80 ( Sabado )
Os Criticos de arte e a crítica de Arte na América 

Latina.
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Hoít dias ?j8 e 9 estará antre no3 ARACY AÍ.IARAL.-, jornalista e 
critica de Arte de 3ao Paulo que realizará raza cielc de palestras no audi
tório do laBGS»tapwsAnssAtu-.

B9ta atividade., que e uma promoção conjunta da Ass&ciaçao Rio 
grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa. Galeria Espaço ÍTO e KARGS~ 
atendera a eegi^inte programaçaos

~ 1$ herae - Arte e Política: I>o muraliamo mexicano aos Clubes
de-Gravura a ao envolvimento- dos artistas nos enoa

t

« DIA

60,

Begioee Culturais da America Latina&

©DIA 8 “ 18 horas ~ Xntemacionalismo — Desoirvolvimentisiao - Cortatrut:
vism.o na America Latina®

0 Cosmopolitismo através das Bienais*

* DIA 9 fc'j 15 horas -s Os circuitos de arte o exóticas do arte na América
Latina c

ibsoriçSess Espaço HO (Galeria Chaves - 3^ andar)

Chico Lisboa (Centro «lunioipal de Cultura)
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* A crítica paulista Aracy a- 
maral vem a Porto Alegre na 

próxima semana para reali ar 
um ciclo de palestras sobre “Ar
te Latino-Americana”. O mes
mo inicia dia 7. às lSh. no 
MARGS, patrocinado pela Asso
ciação Riograndense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa.
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Araey

Amaral estará em Porto Ale
gre amanhã, quinta-feira, 
quando iniciará uma série 
de palestras, promovidas con
juntamente pelo Museu de 
Arte do Rio^ Grande do Sul. 
Associação dé Artes Plásticas 
Francisco Lisboa e Espaço 
NO.

O ciclo de palestra:- será 
realizado no auditório do 
MARGS. com o seguinte pro
grama: dia sete, às 18h. “Ar
te e PoMtica”, incluindo do 
muralismo mexicano aos ciu- 
bes de gravura, o envolvimen
to dos artistas nos anos 60 e 
as regiões culturais da Amé
rica Latina; dia oito, às loh, 
“Internacionalismo, desenvol
vimento. construíivismo na A- 
mérica Latina” e “O Cosmo- 
politismo através das Bienais 
no Brasil”: dia 19. às lSk, 
“Os Circuitos de arte e a 
crítica de arte na América 
Latina”.

ÉM CAXIASAs inscrições para associa
dos do Espaço NO e da As
sociação Francisco Lisboa são 
gratuitas, podendo ser feitas 
num dos três locais acima 
mencionados. Os demais in
teressados pagarão uma taxa 
de CrS 600, havendo descon
to de 50% para estudantes.

Dia 11, a c< nvite da Pró- 
Reitoria de Extensão e Rela
ções Universitárias da Usv 
versidade de Caxias do Sui, 
Araey Amaral estará naqueia 
cidade, proferindo palestra 
sobre “A xerografia como 
meio de reprodução gráfica”, 
às 20h30min, na sede do Clu
be Juvenil. No mesmo local, 
até o dia 13, permanecera 
aberta a exposição 40 Artis
tas — Xerografia, que reúne 
obras de artistas do centro 
do País. como Júlio Plaza. Re
gina Silveira. Paulo Brusk.v, 
Leon Ferrari, Marcello Nits- 
che, Carmela Gross e muitos 
gaúchos, entre os quais Vera 
Chaves Bareellos.

A PALESTRANTE

Araey Amaral é formada 
em jornalismo, com Mestra
do e Doutorado na USP, em 
História da Arte. Docente jun
to ao Departamento de Histó
ria da Faculdade de Arquite
tura da USP, colabora em di

versos órgãos da imprensa no 
País, América Latina e exte
rior. Desde 1966 vem ideali
zando pesquisas sobre arte 
brasileira, tendo publicado, 
além de outros trabalhos e- 
ditoriais, com presença em 
antologias no Brasil e exte
rior, os seguintes livros: “Ar
tes Plásticas na Semana de 
22”, “Blaise Cenffcrars no Bra
sil e os Modernistas”, “Tar- 
sila — sua obra e seu tem
po”, entre outros.

Na última década, viajou 
em trabalhos de pesquisa pe
la América Latina, assim co
mo participou de muitos sim
pósios sobre arte latino-ame
ricana realizados nos Estados 
Unidos, México, Venezuela e 
Brasil. Bolsista da Fundação 
Guggenhem (1977/78), foi di
retora da Pinacoteca do Es
tado de São Paulo e partici
pou dos encontros de direto
res de museus da América 
Latina no México e em Bo
gotá, tendo sido um dos fun
dadores da UMLAC — União 
de Museus da América Lati
na. Desde 1976 é responsá
vel pela disciplina “Introdu
ção à Arte da América La
tina”, na USP.
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Inicia lioje o ciclo 

da crítica paulista 

Aracy Amaral, no MARGS
PT- tO

seu tempo”, “Artes Plásticas na Semana de 
22", “O Projeto Construtivo Brasileiro de Ar
te’ (antologia), etc...

Pesquisando pela América Latina viajou 
muito durante a última década, participando 
da maioria dos sim pó io sobre arte latino a- 
mericana realizados nos Estados Unidos, Mé
xico e Venezuela. Desde 1976 é responsáve'. 
ha USP pela disciplina “Introdução à Arte na 
América Latina”. Aracy já foi d>etora da 
Pinacoteca do Estado de São Pau’o e partici
pou dos encontres de diretores d.e museus da 
América Latina no México e Bogotá.

“A 'te e Poítica: do muralisano mexicano 
aos clubes de gravura e ao envolvimento dos 
artistas nos a nos GO. Regiões da América La
tina”. Este é o tema da primeira da série de 
trés palestras que a crítica paulista Amcy A- 
maral inicia hoje, às 18 horas, no Auditório 
do MARGS. Amanhã, no mesmo horário, ela 
estará abo.dando "Internacionalismo. desen
volvimento, eon trutivismo na América Latina. 
O cosmopolitismo através das Bienais no Bra- 
ai'”. No encerramento, sábado, ás 15 horas, o 
tema será “CL circuitos de arte e a crítica de 
arte na América Latina”.

Aracy veio a Porto Alegre numa promo
ção conjunta da Associação Francisco Lisboa e 
Espaço NO. Formada em Jornalismo, com 
mestrado e doutorado na USP, em História da 
Arte, colabora- em diversos órgãos de imprensa 
no País. América Latina e Europa. Desde 1906 
vem realizando pesquisas sobre arte brasileira, 
tendo publicado, além de outros trabalhos e- 
ditoriais, livros como :“Tarsi'»: sua obra e

Para assistir às palestras da crítica paulis
ta ,os sócios da Associação Chico Lisboa e Es
paço NO tem inscrição gratuita. Os demais 
interessados pagarão a taxa de Cr$ 600 haven
do desconto de 50 por cento para estudantes 
As inscrições podem ser feita'- ainda hoje. no 
Museu de Airte do Rio Grande do Sul, onde 
serão realizadas as palestras.
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Aracy Amaral 

ta/ palestra no 

Margs, hoje 

à noite
A critica de arte, paulis- 

_/\ta Aracy Amaral reali
za, a partir de hoje, no 
Margs um ciclo de três pa
lestras sobre as diversas ten
dências da arte contemporâ
nea na América Latina. Ho
je, às 18 horas, sua palestra 
versará sobre Arte e Políti
ca: do muralismo mexicano 
aos clubes de gravura, o en
volvimento dos artistas nos 
anos 60 e as regiões culturais 
da América Latina. A de 
amanhã, também às 18 ho
ras, tratará do Intemaciona- 
lismo, desenvolvimento, 
construtivismo na América 
Latina e o cosmopolitismo 
através das Bienais no Bra
sil. A palestra de sábado, às 
15 horas, abordará os circui
tos da arte e a crítica de arte 
na América Latina.

Aracy Amaral colabora há 
algum tempo em diversos 
órgãos da imprensa no país, 
América Latina e exterior. 
Desde 1966 realiza estudos 
sobre arte brasileira, tendo 
publicado os livros Artes 
Plásticas na Semana de 22, 
Blaise Centrars no Brasil e 
os Modernistas, Taraila — 
sua obra e seu Tempo, A His- 
panidade em São Paulo. Or
ganizou ainda as antologias 
O Projeto Construtivo Brasi
leiro de Arte e Arte y Arqui- 
tectura en el Modernismo 
Brasileno, editada em Cara
cas. Na última década tem 
feito estudos pela América 
Latina e participado de sim
pósios sobre arte latino- 
americana nos Estados Uni
dos, México, Venezuela e no 
próprio Brasil. Atualmente é 
responsável pela disciplina 
Introdução à Arte na Améri
ca Latina, na USP.
% U . & ÍAd^rnO
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Ciclo de palestras no MARGS 

inicia com "Arte e Política"
*-8~-£ro - /gr

ma “Internacionalismo, desen
volvimento. construtivismo no 
Brasil”. Sábado, no horário 
antecipado das 15h. o ciclo en- 
cèrrará com “Os Circuitos de 
arte e a crítica de arte na A- 
mérica Latina”.

As inscrições para associa
dos do Espaço NO e da Asso
ciação Chico Lisboa são gratui
tas, podendo ser feitas num 
dos três locais acima mencio
nados. Os demais interessados 
pagarão uma taxa de CrS 600, 
havendo desconto de cinqüenta 
por een*o para estudantes.

Aracy Amaral é formada em 
jornalismo e pós-graduação em 
História da Arte 
Colabora em diversos órgãos 
da imiprensa no Pais e na A- 
mérica Latina, tendo vários li
vros publicados, todos sobre 
movimentos artísticos. Na úl
tima década viajou em traba
lhos de pesquisa pela América 
do Sul e Estados Unidos. E 
uma das fundadoras do União 
de Museus da América Latina 
e. desde 1976. responsável pela 
disciplina "Introdução à Arte 
Latina-Americana, na USP.

Inicia hoje. às 18h. o ciclo de 
palestras que a crítica paulista 
Aracy Amaral realizará no au
ditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, em promo
ção conjunta da Associação de 
Artes Plásticas Francisco Lis
boa e Espaço NO.

"Arte e Política” é o assunto 
desta noite, que incluirá do 
muralismo mexicano aos clubes 
de gravura, o envolvimento dos 
artistas nos anos 60 e as re
giões culturais da América La
tina. Amanhã, às 18h, o pro
grama continuará com o te-

na USP.
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— ‘ ACHO QUE o meio artístico 
é aquele em que a gente vive”, afir
ma Aracy Amaral, opinand-o — e a- 
í!brindo espaço à discussão — que o ar
tista tem que optar ou pela arte com
prometida ou peia especulação formal:

— Tudo é o mesmo meio. O ar
tista não estã numa torre de marfim, 
nem em estufa.. Às vezes, há contra
dição entre o que o artista pensa e o 
que o artista faz. É fácil assinar ma
nifestos. Difícil é o artista ter coerên
cia hoje em dia. É preciso não se a- 
fastar do cotidiano nem deixar de a- 
vançar na pesquisa. O artista é reno
vador da linguagem, pode batalhar por 
isso. O artista pode. também, ficar a 
aerviço da arte didaticamente, como 
professor, orientando novas gerações. 
Ele tem que lutar peia conquista de 
algo formal ou pactuar com o que se 
passa. Tem que haver algo atrás do 
que ele faz, já que não é um mero 
produtor de mercadorias para o comér
cio. O artista latino-americano está 
em meio a um consumismo desvairado 
« isso é difícil de enfrentar. O artista 

...está na sua trincheira: ou se envolve 
na especulação visível como forma de 
expansão, ou leciona ou parte para a 
art* comprometida.

Esse parecer de Aracy foi emitido 
ao final de sua explanação 60bre ‘‘Ar
te e Política11, pana um público for
mado por sócios ou amigos da Asso- 
Iciação de Artes Plásticas Chico Lisboa 
ou do Espaço NO, promotores do en
contro. É um ponto de vista que deixa 
defora do que ela valoriza, por exem
plo, as manifestações eminentemente 
subjetivas (o que já exclui mais da 
metade dos artistas contemporâneos) e 
as obras feitas apenas pelo prazer es
tético fo que exclui, também, boa parte 
do que constitui a história da arte), 
Antes dessas afirmações, de conclusão. 
Aracy Amaral traçou um ligeiro painel 
sobre o movimento artístico em meio 
is modificações político-sociais ocorri
das na América Latina nas últimas dé
cadas.

nistration”, que adotou oomo lema a 
expressão Work» promote» Confidenc*, 
há dois anos comemorado nos Estados 
Unidos com uma exposição retrospec
tiva.

Aracy Amaral
Arte é tudo 

que mobiliza

Um comentário sobre “a distensão 
que sempre houve entre os artistas en
gajados e os não engajados" serviu 
para que Aracy discorresse um pouco 
pela arte brasileira, que ela parece ter 
posicionado como muito chegada ao 
“oba-oba". Explicando: ela lembrou a* 
preocupações sociais de artistas que vi
veram ao tempo da guerra civil espa
nhola e da Segunda Guerra — citou 
Abramo, Graciano — mas enfatizou os 
“malhos” d^dos por Mário de Andra
de na chamada ‘ família artística pau
lista". Em sua conferência sobre o 
movimento modernista, Andrade acusou 
os artistas da geração de 30 de traido
res da sua origem, uma vez que gente 
como Volpi. Bonudei e Rebolo, para 
ela. era oriunda da ciasse operária e, 
fazendo pintura por piniura. usavam a 
arte como forma de ascensão social.

contrapôs o pólo cosmopolita repre
sentado pela Argentina, onde se veri
ficou uma imigração de índices consi
deráveis e via por onde o eon erotismo 
surgiu com força para os latino-ame
ricanos na década de 40.

Duas obras literárias foram cita
das por Aracy Amaral como impor
tantes para a tomada de consciência 
da latino-aimericanidade. Em 1887, a 
edição de A Ilusão Americana, de E- 
duardo Prado, foi apreendida pela po
lícia horas depois de sair do prelo, 
porque tratava sem melindres nem des
lumbramento de colonizado das rela
ções econômicas dos Estados Unidos 
com a América Latina.

Ariel, criada por Enrique Rodó, foi 
a primeira publicação a repensar o la- 
tino-amerieanismo com nossos valores 
culturais. Sua importância pode ser ob
servada pela edição, posterior, de vá
rias revistas com o mesmo nome. Até 
mesmo Martin Fierro, de Jose Hernan- 
dez foi citado pela palestrante como 
uma das tentativas de busca aa nossa 
realidade.

É sabido que toda a^pobreza • fal
ta de originalidade de um vida cultu
ral sem raízes desapareceu "da noite 
para o dia” no México, em conseqiièn- 
fcia da revolução político-social-cultu- 
ral que gerou a independência e. na 
arte. o nacionalismo. Aracy Amaral 
disse que esse desabrochar foi mais 
acentuado ao tempo do ministro da 
Educação, José Vasconcelos, época do.s 
artistas que ela não poderia deixar de 
citar, Siqueiros, Orozco e Rivera.

O muraiismo surgiu como a glori
ficação da art* monumental, que per
tence ao povo, e, para Aracy, a e-fer- 
vecêneia da vida cultural mexicana 
desse período — não só pelo muralis- 
mo — causou um movimento interna
cional de revalorização da arte pré- 
colombiana. Houve exposições em lo
cais como Paris e Nova Iorque e. por 
volta de 1925, o folclore, o indigenis- 
mo e. enfim, o México, foi moda: “Os 
Estados Unidos nunca tiveram influên
cia semelhante sobre os latino-ameri
canos nem sobre os artistas do pró
prio México, motivados pelos seus con
terrâneos”.

do pelos Clubes da Gravura de Porto 
Alegre e Bagé (Rio, Editora Pitanga, 
1952) e a publicação patrocinada pela 
Editora Globo, em 1955, Por uma Arta 
Nacional, elaborada pelo Clube da Gra
vura porlo-alegrense.

Ela realizou três palestras no auditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, todas enfocando a atual arte latino- 

americana. Esteve, também em Caxias, onde falou sobre xerografia. 
Formada em Jornalismo e pós-graduada em História da 

Arte na USP„ Aracy Amaral colabora em diversos órgãos da 
imprensa no País e na América Latina, tendo vários livros 

publicados, todos sobre movimentos artísticos.
Na última década, Aracy Amaral viajou em trabalhos de pesquisa 

pela América do Sul e Estados Unidos, participou da fundação 
da União de Museus do continente e, desde 1976, é responsável pela 

disciplina de Introdução à Arte Latino-Americana na USP. 
"Arte e Política" foi o tema de uma de suas palestras em 

Porto Alegre, quando opinou que "o mais difícil para o artista 
de hoje à ter coerência" e deixou transparecer sua preferência 

pela arte dita engajada.

CHILE E CUBA

Contrariamente a tudo que carac
terizava a movimentação da arte lati* 
no-amerieana das décadas de 50'60 — 
conforme a sequência apresentada poi 
Aracy Amaral — Cuba caracterizou-se, 
neste período, por uma condenação ao 
nativismo. Apó.s a revolução cubana, os 
artistas da ilha passaram a considerar 
o internaoionalismo — particularmen
te as tendências da arte polonesa e da 
Tcheco-Eslováquia * a Pop-Art norte- 
americana — como vanguarda, enquan
to toda forma de nacionalismo — até 
mesmo o ritmo do bolero — foi vista 
como retrógrada.

O cartazismo que caracterizou a 
Cuba pós-revolucionária, em trabalhos 
individuais que divulgaram idéias po
líticas ou espetáCulos culturais, carac
terizou. também, embora com menos 
projeção, a arte do Chile de Allende.

Um conclave- sobre artes gráficas 
realizado em 1969 manifestou-se “con
tra o puro utiiitarismo, o mero este- 
ticismo. a frivolidade da auto-indul- 
genle abstração e o realismo banal” 
(posicionamentos com os quais a pa
lestrante parece concordar, os termos 
foram dela). Os artistas posicionaram- 
se a favor de uma arfe significativa e 
compreensível, sem propaganda, mas, 
mesmo assim, os cartazes chileno* de
monstraram a participação dos artistas 
na publicidade- eleitoral.

Muitas observações mais foram 
feitas por Aracy Amaral, ‘antes « du
rante a projeção dos diapositivos (no 
final da palestra), mas na condição de 
Ouvinte é difícil captar tudo, mais ain
da transmitir (sem gravador). Por e* 
xeinplo: em contraste ao socialismo 
realista da URSS, citado como positivo, 
ela mencionou o capitalismo da arte 
hrperrealista. Chegou a dizer que “a 
invasão da Hungria prejudicou um pou
co” a solidez * a segurança ideológica 
do» artistas. Falou em Rufino Tamayo 
como unia alternativa surgida ao mu- 
ralismo mexicano e na arte de Cue-vas 
como violentatmente oposta ao realis
mo. Concluiu que, por razões além do 
desenvolvimento do espírito america- 
nisia. a década de 60 fO: positiva por
que as manifestações resultaram no de
sejo de integração entre os artistas « 
a intelectualidade, da América Latina.

Na çeqiiência. n palestra de Aracy 
Amaral sobre “Arte e Política'’ recaiu 
sobre a Argentina dos anos 60. quan
do um dos movimentos denotadore* da 
conscientização ocorreu na província de 
Tucumán. Cotn caráter de informação, 
os artistas resolveram expor a real si
tuação econômica vigente em sua loca
lidade de residência, agindo e reali
zando mostra» até Buenos Aires e Ro
sário. Do» cartazes que- portavam — 
“Tucumán” e “Arde” derivou, poste- 
riormenle, o nome como o movimento 
ficou conhecido. Os artistas de Tu- 
cumán, representando o pensamento 
de parte dos artistas de seu País. não 
queriam o esteticamente belo, mas a 
realidade toda.

CLAUDIA LINONBR

“Art* é tudo o que agita, mobiliza 
* seja radicalmente contra esse modo 
de ser em que se pretende afogar a 
vida contemporânea”, interfere Aracy 
em sua própria explanação, que logo é 
retomada via ‘Brasil do pós-guerra. 
“Veio a época da valorização da gra
vura brasileira, com a preocupação de 
fixar aspectos do cotidiano, mesmo 
qu* regionais, para motivar a popula
ção a aproximar-se mais da arte”. A 
palestrante não deixou de mencionar 
que muitos artistas, preocupados com 
o expressionismo reinante, como Oha- 
roux e Otávio Araújo, não permitiram 
— uma vez que era a obra deles que 
eslava chamando atenção — que se 
desse a devida importância aos clubes ■ 
de gravura que movimentaram o sul 
do País. Através de diapositivos. Aracy 
Amaral rememorou duas publicações 
gaúchas da época: o volume sobre 
Gravadore* Gaúchos — 1950/52, edita-

O MURALISMO MEXICANO

Ressalvando que, quanto mais a- 
bertos os países, mais facilmente se tor
nam presa fácil dos modelos do Exte
rior, a crítica lembrou que uma cons
ciência dó que seja a América Latina 
começou a formar-se no final do sé
culo XIX. Exemplificou abrindo um pa- 
rêntesis: os portorriquenhos nunca per
deram seu caráter de latino-americani- 
dade .pelo fato de se radicarem em 
Nova Iorque. Ao pólo indigenista em 
que se constituiu o México, ao revalo
rizar tuag riquezas pré-colombianas. ela

“PROMOVE A CONFIANÇA"

O ano de 1930 foi sinônimo de es
touro da bolsa americana e de reces
são. A palestrante, ilustrando esse pe
ríodo. lembrou o programa criado pe
lo presidente Roosevelfc para assalariar, 
os artistas (mesmo que os pintores « 
muralislas fossem, em sua maioria, 
ideologicamente posicionados na es
querda). Foi o “Work Progres* Adtni-
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Arac# Amaral faz algumas retificações

Aracy Amaral é contra 

comodismo dos artistasc IS.H I Tc, \> 'irs
res comuns que nos inter-rela- 
ciônam.

A crítica de arte paulista 
Aracy Amaral esteve há pou
cas semanas em Porto Alegre 
realizando três palestras no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, promovidas pela 
Associação de Artes Plásticas 
Framcisco Lisboa e pelo Es
paço NO. O Correio do Povo 
publicou matéria a respeito 
de uma destas palestras, Ar
te e Política (edição de 17 
agosto). Em correspondência 
à redação, Aracy aponta im
precisões no texto e faz co
mentários sobre outros assun
tos, como os subjetivismos em 
arte e uma certa acomodação 
que , ela acusa no momento 
atual.

A maior falha foi quando o 
texto referiu que “em con
traste ao socialismo realista 
da URSS, citado como posi
tivo, ela mencionou o capita
lismo da arte hiperrealista”, 
Aracy escreve: “o sentido da 
frase foi exatamente o con
trário. E, para tanto, citei a 
crítica Marta Traba, que es
creveu que “à estupidez sem 
atenuantes do realismo socia-

COLETIVISMO
Aracy Amaral volta a refe

rir-se a uma parte do texto 
do Correio c!o Povo, quando 
lhe é cobrado que,- optando 
por especulação formal ou ar
te em função do social como 
as únicas efetívamente váli
das. ela deixaria de lado 
mais da metade dos artistas 
contemporâneos cujos traba
lhos refletem manifestações 
eminentemente s u b j e ti vas, 
bem como as obras feitas a- 
penas pelo prazer estético.

“Tem razão, em parte”, ela 
diz. “posto que não se pode 
mudar, salvo violentando-o, a 
natureza do homem. Daí por
que, também, não posso dei
xar de dizer que realmente 
respeito àqueles que se ex
pressam visualmente por ab
soluta “necessidade vital“ de 
comunicação e que, muitas 
vezes, nem tem seu trabalho 
difundido ou reconhecido”.

“É um beco sem saída, ou 
qual a solução possível? Is
to é: como conciliar a arte 
hoje, o fazer artístico hoje, 
dentro deste mundo que nos 
rodeia? Creio aue em toda a 
América Latina não se en
controu ainda uma forma de 
arte qup expresse o coletivo, 
que seja viva e aberta, mas 
que, nem por isso, deixe de 
ter uma comunicação com a 
maior parcela da sociedade 
que tem também direito a es
ta fruição. Será utópico esse 
desejo?”

lista se acrescente agora a 
estupidez sem atenuantes do 
realismo capitalista”. Refe
ria-me, naquele momento, à 
dependência dos modelos ex- 
terrenos que envolvem o artis
ta latino-americano”.

“Minha posição — continua 
— “é de considerar inaceitá
vel o artista que, num país do 

Terceiro Mundo, pleno de 
contradições e injustiças so

ciais, se acomoda às solici
tações do mercado de arte 
sem se desenvolver. Aponto 
como alternativa para eesa 
postura a do artista que bus
ca uma renovação de lin
guagem através da verdadei
ra especulação formal. Caso 
sua inquietação não o leve à 
isso, então uma possibilidade 
seria sua atuação como pro
fessor, desenhista, industrial, 
artista gráfico, etc. Ou seja 
desenhista cie humor, caso 
dotado para tanto, ilustrador, 
sem maior preocupação por 
seu reconhecimento como “ar
tista”, e sim por seu compro
metimento com a realidade e 
a problemática social que o 

i cerca”.

COMODISMO
“Ultimamente em n o s so 

país” — opina a crítica pau
lista — “sinto o meio artísti- 
co-social vivendo em tal clima 
de acomodação, de mundanis- 
mo, com a promoção comer
cial intensa em torno aos no
mes mais reconhecidos, que 
chego a temer não apenas pe
lo envolvimento paulatino 
dos artistas (que se não têm 
uma lucidez clara passam a 
fazer concessões) como pela 
ausência de emulação que de
veria existir a partir de um 
elevado debate e discussões 
sobre arte. e não tanto em 
lorno às novidades (observa
ção que Lévi-Strauss já fazia 
em São Paulo na década de 
30 a respeito de nosso ambi
ente cultural).

OBSCURANTISMO
“Além do mais. não posso 

considerar aceitável a ten
dência realista socialista, que 
é a arte de um período de 
obscurantismo na URSS, pe- 

.ríodo que o condenou ao si
lêncio ou ao exílio as mani
festações mais brilhantes da 
arte construtivista russa, dos 
anos 20, a inspirar tantos se
guidores posteriormente na 
Europa. Essa arte da época 
estalinista impediu a experi
mentação e, precisamente, a 
especulação formal entre os 
artistas, em nome da arte de 
pura propaganda política 
sem desenvolver a criativida
de. A arte pode ser compro
metida com a realidade, a 
meu ver, sem ser bitolada ne- 
lo realismo social que pro
duziu também exemplos de
ploráveis de servidão do ar
tista na época negra da Ale
manha nazista e do fascismo 
na Itália”.

“Já o muralismo mexicano, 
a despeito de todas as críti
cas que podemos lhe fazei1, 
representa um marco inegá
vel na arte de nosso tempo 
na América Latina, não ape
nas por ter visado uma revi
são do autóctone, dos valo
res propriamente americanos, 
mas também por ter assinala
do, através da arte, uma ar
ticulação entre os produtores 
de arte do continente, moti
vados pela inquietação polí
tica, mostrando assim, pela 
primeira vez, os denominado-

SUBJETIVISMO
“Em relação aos subjeti

vismos. devo dizer que o ex
cesso de introspecção também 
não deixa de ser indicador de 
uma recusa ao mundo exte
rior, uma rejeiçãão da reali
dade circundante em benefí
cio de um ensinamento que 
questiono Esse ensimesma- 
mento reflete bem uma po
sição aincla romântica. Não 
que negue ao artista o direito 
de se auto-analisar e expor 
sua interioridade, mas no sen
tido de que. como pessoa hu
mana. dc um ponto de vista 
meu. creio que deveria con
viver com a realidade exter
na. no mesmo tempo que com 
sua personalidade — e não 
simplesmente se fecha»* àqui
lo que pode ser hostil, e 
simplesmente mantido isola
do sem a busca de um envol
vimento que poderia ser fru- 
tifero. Esse envolvimento 
traria por certo, através de 
seu trabalho, uma contribui
ção que o artista poderia dar 
para o que Mário de Andra
de chamou de “amilhoramen- 
to do homem”. Sei que não é 
fácil. É da natureza do artis
ta ter essa dupla face: o de 
ser antena, e. simultanea
mente, ter dificuldade em 
querer colocar seu trabalho 
como útil.
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■ ■Ciclo de palestras no MARGS 

inicia com "Arte e Política"ceuzizo f.3s
Inicia hoje, às 18h, o ciclo de 

palestras que a critica paulista 
Aracv Amaral idealizará no au
ditório do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. em promo
ção conjunta da Associação de 
Ailes Plásticas Francisco Lis
boa e Espaço NO.

“Arte e Política” é o assunto 
desta noite, que incluirá do 
muralismo mexicano aos clubes 
de gravura, o envolvimento dos 
artistas nos anos 60 e as re
giões culturais da América La
tina. Amanhã, às 18h. o pro
grama continuará com o te

ma “Internacionalismo, desen
volvimento. constmtivismo no 
Brasil”. Sábado, no horário 
antecipado das 151i. o ciclo en
cerrará com “O.s Circuitos de 
arte e a crítica de arte na A- 
mérica Latina”.

As inscrições para associa
dos do Espaço NO e da Asso
ciação Chico Lisboa são gratui
tas, podendo ser feitas num 
dos três locais acima mencio
nados. Os demais interessados 
pagarão uma taxa de Cr$ GOO, 
havendo desconto de cinquenta 
por cento para estudantes.

Aracy Amaral é fornada em 
Jornalismo e pós-graduação em 
História da Arte na USP. 
Colabora em diversos órgãos 
da imprensa no País e na A- 
mérica Latina, tendo vários li
vros publicados, todos sobre 
movimentos artísticos. Na úl
tima década viajou em traba
lhos de pesquisa pela América 
do Sul e Estados Unidos. E 
uma das fundadoras do União 
de Museus da América Latina 
e. desde 197G. responsável pela 
disciplina. “Introdução à Arte 
Latina-Americana, na USP.
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Inicia lioje o ciclo 

da crítica paulista 

Aracy Amaral, no MARGS
f.T-

“A ’t.e e Po ítica: do muralismo mexicano 
a<xs c ube.s de gravura e ao envolvimento dos 
artistas nos anos 60. Regiões da América La
tina”. Este é o tema da primeira da série de 
tiès palestras que a critica paulista Aracy A- 
marai inicia hoje, às 18 horas, no Auditório 
ck> MARGS. Amanhã, no mesmo horário, ela 
estará atxndando “Internacionalismo. desen
volvimento, constmtivismo na América Latina, 
O cosmopolitismo através das Bienais no Bra- 
si No éncerramento. sábado, 15 horas, o 
tema será “Os circuitos de arte e a crítica de 
arte na América Latina”.

Aracy veio a Porto Alegre muna promo
ção conjunta da Associação Francisco Lisboa e 

e>m Jornalismo, com

seu tempo”
22", “O Projeto Construtivo Brasileiro de Ai 
te' (antologia), etc...

Pesquisando pela América

“Artes Plásticas na Semana de

Latina viajou 
muito durante a última década, participando 
cia maioria dos simpó-io- sobre arte latino a- 
mericana realizados nos Estados Unidos. Mé
xico e Venezuela. Desde 1976 é reSponsáve’. 
na USP pela disciplina “Introdução à Arte na 
América Latina". Aracy‘já foi d>etora 
Pinacoteca do Estado de São Paulo e partici
pou dos encontres de diretores de mu-eus da 
América Latina no México e Bogotá.

da

Para assistir às palestras da crítica paulis
ta .os sócios da Associação Chi.o Lisboa e Es
paço NO tem inscrição gratuita. Os demais 
interessados pagarão a taxa de Cr$ 600 haven
do desconto de 50 por cento para estudantes 
Ar inscrições podem ser feitas ainda hoje no 
Museu de A'ite do Rio Grande do Sul, oc.de 
serão realizadas as palestras.

Espaço NO. Formada 
mestrado e doutorado na USP. em História da 
Arte. colabora em diversos órgãos de imprensa 
no País. América Latina e Europa. Desde 1966 
vem realizando pesquisas sobre arte brasileira, 
tendo publicado, além de outros trabalhos e- 
dttoriais. livros como :“Ta.r»ia: sua obra c


