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COLETIVA DA CASA 

DO ARTISTA - Museu 
de Arte do RGS (Praça 
da Alfândega) — A Casa 
do Artista Plástico Rio - 
Grandense promove 
uma coletiva reunindo 
trabalhos de seus asso
ciados. São cerca de 70 
obras. Hoje, às I8h.
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Uma coletiva da inicio 

ao ciclo da Casa do Artista
Com uma coletiva 

dos associados da Casa 
do Artista Plástico Rio 
- Grandense que será 
inaugurada hoje, às 
18h, no MARGS, terá 
início o II Encontro de 
Arte e Critica, promovi
do por aquela Associa
ção. A mostra perma
nece no Museu de Arte 
até 13 de outubro e re
úne 65 trabalhos as
sinados por alguns no
mes conhecidos como: 
Clarice Jaeger, Scha- 
effer, Loide Wagner, 
Esther Bianco, Leda 
Flores, Biba, Astrid, 
José Antonio Vieira, 
Maria Pilla, Claudia 
Stern, Wilbur Olmedo, 
Alfredo Nicolaiewsky, 
Ennio Lippmann e ou
tros. Xico e Malagoli 
são convidados especi
ais.

Além desta expo
sição, o II Encontro de 
Arte e Critica tem pro
gramadas duas pales
tras, dias 13 e 14 de ou
tubro, no auditório do

______

'

Escultura de Xico e pintura de Malagoli, convidados especiais da Casa do Artista

ta promoção, cuja pri
meira edição foi em 
1978, haverá um Jan
tar de Confraterniza
ção, dia 15, no Palácio 
do Comércio, às 20h, 
Na ocasião será feita a 
entrega do Título de 
Sócio Honorário que te

nha se destacado no 
cenário artístico do 
Estado. As inscrições 
para palestras e jantar 
podem ser feitas na 
Pinacoteca da APLUB, 
de segunda a sexta, 
das 9h às 12h e das 14h 
àsl8h.

MARGS, às 20h, da 
qual participarão . ar
tistas e críticos. Ainda 
não estão definidos os 
nomes dos críticos par
ticipantes, mas serão 
do centro do Pais.

No encerramento des-
M-,
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Invasão gaúcha
Artistas jovens saem de casa.

■ São 72 quadros, um livro de fotos e 
um objeto de criação coletiva. Desempa- 
cotados e distribuídos pelas paredes da 
Galeria Oswaldo Goeldi, que a Funarte 
mantém em Brasília, eles começaram, 
com a exposição inaugurada dia 15, o se
gundo périplo dos artistas gaúchos à con
quista de novos mercados para suas obras 
— viagem que inclui São Paulo e Rio.

A primeira incursão do gênero acon
teceu em 1981: dezoito jovens artistas 
foram reunidos na mostra Artistas Gaú
chos no Paraná, promovida pelo diretor 
do Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul (MARGS), Roberto Pimentel. E foi 
ele quem, com a experiência adquirida, 
operacionalizou a atual exposição itine
rante Arte Gaúcha Hoje: Desenho, Gra
vura e Pintura, idéia do secretário esta
dual da Cultura, Desporto e Turis
mo, Luiz Carlos Barbosa Lessa.

Roberto Pimentel, diretor do MARGS, fez
parte da comissão que selecionou as
obras de artistas capazes de firmar-se
nacionalmente. Os desenhos de Eduardo Cruz
(abaixo) e de Liana Timm estão entre elas.

Seleção aberta — O projeto de 
promoção dos artistas gaúchos parte 
do pressuposto de que eles necessi
tam ser apoiados para romper os li
mites do Estado. Por uma razão 
bastante simples: o Rio Grande do 
Sul já é, segundo os especialistas, o 
terceiro mercado de arte do país e, 
portanto, tem absorvido a produção 
de seus criadores. No caso da arte, 
como no caso da bolsa de valores, 
os negócios não envolvem cifras as
tronômicas, mas um movimento mé
dio consiante. Isso faz com que os 
artistas ganhem independência pro
fissional, mas pode constituir um 
problema: o do isolamento em rela
ção ao resto do país.

Para essa exposição itinerante, 
Barbosa Lessa empenhou 2 milhões 
de cruzeiros de sua Secretaria; a 
Funarte entra com a montagem nos 
locais, divulgação e segurança das obras. 
Mas a principal dificuldade foi realizar 
uma seleção representativa. De início, 
vários critérios foram aventados para es
colher trinta artistas, dez de cada gêne
ro: os que mais produziram nos últimos 
dois anos, os principais nomes, os que 
tivessem proposta moderna. Enfim, deci
diu-se formar uma comissão que apon
tasse nomes livremente: o pintor Ado 
Malagoli, como representante dos artis
tas; o ex-diretor do MARGS, Luís Iná
cio Medeiros, como especialista em arte 
gaúcha; Marilene Pietà, do Instituto de

berto de Britto Velho e Paulo Porcella. 
A mudança determinou que também en
tre os gravadores fossem mantidos só 
sete, os mais maduros: Clarice Jaeger 
Dornelles, Simone Basso, Regina Ohwi- 
ler, Suzana Sommer, Vera Grinberg, Luís 
Fernando Barth e Anico Herskovits.

Só os desenhistas são dez: Vera Lú
cia Didonet, Liana Timm, Ana Luíza 
Alegria, Mário Rõnhelt, Milton Kurtz, 
João Luís Roth, Alfredo Nikolaiewski, 
Eduardo Cruz, Carlos Pasquetti e Rena
to Heuser. E são eles, segundo Pimen
tel, que devem causar maior sensação 
durante a mostra: está acontecendo 
atualmente no desenho o mesmo surto 
de qualidade que ocorreu, há vinte 
anos, na gravura gaúcha. A escultura, a 
cerâmica e a tapeçaria ficaram de fora 
por causa dos problemas técnicos de 
transporte e exigência de espaço.

Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; Liana Timm, da Asso
ciação Francisco Lisboa; e Roberto 
Pimentel.

Arte representativa — Seriam trinta 
artistas. Mas a lista dos pintores foi en
curtada para sete. “Porque não havia 
cabimento em colocar nomes nacionais, 
nem em destacar obras excessivamente 
comerciais”, explica Pimentel. Assim, fi
caram Maria Lídia Magliani, Maria To- 
maselli Cirne Lima, Romanita Visconti, 
Iná Fantoni, Fernando Baril, Carlos Al- □
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