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"J orto AeSre vai receber pela primeira vez uma individual de um dos 
| maiores nomes da pintura mifdo BrasiL A partir do dia 17 de outubro

JL nas Pinacotecas do Maigs, será inaugurada a mostra A Arte Sob o 0- 
de D)ama ~ retrospectiva com cerca de 80 obras entre pinturas, dese

nhos, gravuras e matrizes da artista plástica paulista Djanira (1914 -1979).
Os trabalhos de Djanira - retratando temas como o futebol, a música popu

lar, o cuoo, as pequenas cidades e os trabalhadores - são do acervo do Museu 
__ Racional de Belas Artes do Rio de janeiro (MNBA). Com curadoria de Pe

dro Xexéu e Laura Abreu, a exposição traça um panorama das quatro déca- 
das dc atuação artística da pintora, entre 1942 e 1970.
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Da arte gaúcha à experiência jesuíta
Diversos eventos movimentam a agenda de artes plásticas em Porto Alegre a partir desta semana
A exposição multimídia, “A grande Alencastro Guimarães; e a mostra cia jesuíta” que abre 

experiência jesuíta - Um novo de Clóvis Dariano que abre no sába- para o público dia 
olhar para a humanidade”, que abre do, dia 28, na Fundação Vera Cha- 27. A mostra reúne 
amanhã, dia 26, 19h, no Memorial, ves Barcellos. Os fotógrafos Adriane vídeos, imagens, 
é destaque nas artes. Além do 14° Vasquez, Gustavo Jahn, Katia Pra- textos e objetos que 
Salão Internacional de Desenho pa- tes, Luiz Roque e Vilma Sonaglio revelam as origens, 
ra a Imprensa, na Usina do Gasõme- participam da mostra “Conjunto (2) os hábitos e a espi- 
tro, pode-se conferir ainda a exposi- que abre às 19h de hoje, com orga- ritualidade dos mis- 
ção “Conjunto (2)”, hoje, na Galeria nizaçao de Gabriela Motta, na gale- sionários. Das lOh 
Lunara; a “Arte sob o Olhar de Djna- ria Lunara da Usina do Gasômetro às 18h, de terça a 
nira, amanhã, Margs; a dos alunos (João Goulart, 551). sábado, até dia 15
do Atelier Britto Velho, amanhã, na Com curadoria da professora de novembro.

A mostra com 
ko, o evento do obras~de Djariírã 
Memorial do Rio ãhre amanhã nas 
Grande do Sul
inclui o lança- gs, as iyn, onde ücã 
mento de dois ate o aia IV de ia- 
Cademos de His- neiro de 2007. 
tória Memorial, Adriana F, Vitoria,

CLOVIS DARIANO / DIVULGAÇÃO / CP “Re-visões” é o 
título da mostra fo
tográfica que Clóvis 
Dariano abre sába
do, dia 28, llh, na 
Fundação Vera 
Chaves Barcellos 
(Andradas, 1444, 
sala 29). Traz uma 
seleção da produ
ções fotográficas do 
artista com base 
em trabalhos de vá
rios períodos de 
sua vida desde o 
projeto coletivo 
Nervo Óptico, da 
década de 70, aos 
dias atuais. São oi-

>

ATEUERBRITTO VELHO/DIVULGAÇÃO/CP Anna Maiia BUS-

totos de uariano, no sabado, dia 28

“Santo Ignácio de Alice Shmitt, Guta, Jussara Gonçal- de 30 fotos. A curadoria é de Ana Al-
Loyola e o Exérci- ves, Maria Isabel B. Domelles, Már- bani de Carvalho e Neiva Bohns. No
to de Cristo" e cio B. de Oliveira, Marsinho Susin, sábado, termina a individual de Es-
“Missões Jesuíti- Milton Blank, N. Guerra e Paula tela Pauluci na Galeria Arte&Fato
cas: Arquitetura Gunther participam da exposição (São Manuel, 285), que no dia 8 de
e Urbanismo" e a que o Atelier Britto Velho abre nesta novembro, abre a penúltima mostra
instalação "A quinta. 19h30min, na Alencastro do ano com trabalhos das pintoras

Acrílico sobre tela de Guta da mostra do aAtelier Britto Velho grande experiên- Guimarães (Mariante, 426). Juliana Bassani e Duda Textor.

to séries, com mais

I
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Com o coração 

no Brasil

O decorativos sobre a Indústria 
Automobilística, feitos para o 
navio Princesa Isabel em 1962. 
De acordo com a curadora 
Laura Abreu, que se dedica ao 
estudo das gravuras da artista, 
“o desenho era para Djanira um 
exercício, uma prática 
necessária. A obra sempre 
nascia a partir do desenho. O 
grafite, a caneta esferográfica, 
o crayon ou lápis de cor sobre o 
papel registrava os primeiros 
momentos da composição, que 
se complementava através da 
utilização da têmpera a guache 
ou da tinta a óleo.”

Djanira nasceu em Avaré, no 
interior de São Paulo, em 1914. 
Descendente de índios e de

s temas tipicamente 
brasileiros eram a 
grande paixão de 

Djanira da Mota e Silva, artista 
plástica considerada a principal 
intérprete modernista do País.
A partir de hoje, o público 
gaúcho terá a oportunidade de 
conhecer de perto sua 
trajetória, retratada na 
exposição A Arte Sob O Olhar 
de Djanira. A mostra abre às 
19h no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli - 
Margs, onde fica em cartaz até 
o dia 14 de janeiro, com 
visitação de terças a domingos. 
O ministro da Cultura, Gilberto 
Gil, confirmou presença na 
inauguração.

A Arte Sob O Olhar de 
Djanira é a maior exposição já 
feita sobre a artista e reúne 80 
obras com seus temas mais 
recorrentes: os trabalhadores 
dos campos e das cidades, as 
manifestações populares e 
religiosas, as matas verdes, as 
flores e os frutos tropicais, as 
crianças e as mulheres. Entre 
estas, destacam-se as famosas 
representações dos 
trabalhadores das salinas, dos 
beneficiadores de cal e dos 
mineiros de Santa Catarina e 
Minas Gerais. Outros trabalhos

Caboclinhos é 
uma das obras 
premiadas de 
Djanira

imigrantes austríacos, viveu 
alguns anos no Paraná antes de 
fixar residência no Rio de 
Janeiro. Em 1939, abriu uma 
pensão no bairro de Santa 
Tereza, quando conviveu com 
artistas como Emeric Marcier, 
Milton Dacosta, Arpad Szénes, 
Maria Helena Vieira da Silva e 
Carlos Scliar. Foi a partir de 
um acerto com Marcier que ela 
começou a pintar: em troca de 
pousada, o jovem artista 
romeno lhe deu aulas de 
pintura. Pouco tempo depois já 
participou do Salão Nacional de 
Belas Artes e em 1943 fez sua 
primeira mostra individual, na 
Associação Brasileira de 
Imprensa (RJ). No final da 
década de 1940, a artista já 
havia exposto em diversas 
cidades, dentro e fora do Brasil, 
e era amiga de mestres como 
Marc Chagall, Juan Miró e

exprime

imra

conhecidos são os estudos para 
o cartaz da peça teatral Orfeu 
da Conceição, de Vinícius de 
Moraes, que estreou em 1956.
Já a obra mais antiga presente 
na mostra é a pintura Retrato 
de Senhora, de 1942, que, 
segundo o crítico e curador da 
exposição, Pedro Xexéo,
“representa o período inicial da Fernand Léger. Trabalhou 
carreira de Djanira, quando ela incansavelmente até 1979, 
ainda utilizava tons sombrios”. quando morreu, vítima de 
Mas as cores vivas e cruas que infarto. Deixou para seus 
viriam a caracterizar o trabalho colegas uma lição pública de

amor pelo imaginário popular 
brasileiro: “Quando viajo pelo 
Brasil, descubro que ainda 
tenho muito a pintar. São essas 
viagens que engrandecem meu

da artista também estão
presentes na exposição, em 
obras como O Circo, de 1944, e 
Caboclinhos, de 1952 (esta 
rendeu a Djanira o Prêmio de 
Viagem ao País, concedido pelo trabalho. Eu não podería viver 
Salão Nacional de Arte 
Moderna). Também fazem 
parte da mostra dois desenhos 
preparatórios dos painéis

entre quatro paredes e criar 
sem que meus olhos não vissem 
a paisagem e os tipos de 
retratos”.

O litoral carioca
foi retratado

- ...............i • - - em Catavento -
de Cabo Frio

-
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Banquete moderno
OMargs inaugura hoje às 19h retrospectiva da obra de Djanira

EDUARDO VERAS A Arte sob o Olhar de Djanira, que, no início 
do ano, esteve no Museu Oscar Niemeyer, em 

Frase da pintora Djanira impressa no Curitiba, e que, de Porto Alegre, volta direto 
fundo da pinacoteca do Margs, na Pra- para o MNBA, os curadores fizeram uma se- 
ça da Alfândega, em Porto Alegre, resu- leção por temas: trabalhadores, retratos, cul- 
me o espírito da exposição que será tura e lazer popular, religiosidade, ilustrações 
inaugurada hoje no local:

“Posso ser ingênua, mas a minha pin
tura não é”.

para livros e paisagens.
- Tudo era assunto para Djanira - diz a cu- 

radora Laura Neves de Abreu, do MNBA.
No conjunto em exposição no Margs, apa- 

Djanira - por extenso Djani- recem desde obras do período mais afirmati- 
ra da Motta e Silva - é um dos vo da trajetória de Djanira, anos 1940 e 1950, 
nomes mais importantes do até pinturas do fim de sua vida, que, embora 
modernismo brasileiro. Nasci- se mantenham figurativas, são mais geome- 
da em 1914, em Avaré, São trizadas. Destacam-se as séries de estudos 

\ J ~r, Paulo, em uma família muito que ela fez para painéis de azulejos (uma Via 
humilde, e falecida em 1979, Sacra, que Djanira, muito católica, não che- 
no Rio, já afortunada, ela ficou gou a executar) e os guaches que serviram de 
célebre por suas representa- esboço para o cartaz da peça Orfeu da Concei
ções tanto do Brasil arcaico ção (1956), de Vinícius de Moraes, 
quanto do Brasil industrial, O outro curador da exposição, Pedro Mar- 

tstudo quase sempre com um colorismo amplo. tins Caldas Xexéo, também do MNBA, cha
para um a exposição que será aberta hoje foi prepa- ma atenção para o quanto havia de sofistica- 
azulejo: rada pelo Museu Nacional de Belas Artes do nessa obra e em sua autora:

Nossa (MNBA), do Rio de Janeiro. Todas as 80 pin- - Djanira tinha pouco estudo formal, mas 
Senhora da turas, gravuras e desenhos em exibição fa- era extremamente inteligente. Escrevia muito 
Conceição zem parte daquele acervo. Representam me- bem, embora escrevesse pouco.

nos de 10% do espólio de Djanira guardado Xexéo, que chegou a conhecê-la pessoal- 
pela casa - em 1984, o viúvo da pintora, o mente, sublinha seu caráter: 
poeta José Shaw da Motta e Silva, doou mais - Era extremamente gentil. Conversava do Estudo de Djanira para o cartaz de "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes:
de 800 peças dela para o MNBA. mesmo jeito com as moças da limpeza e com guache e óleo sobre papel, de 1956, está em exibição a partir de hoje e até

Para escolher o que entraria na exposição os maiores críticos de arte da época. janeiro de 2007 na pinacoteca do Margs, sempre com entrada franca
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Acervo
• Laura Abreu e Pedro Xexéo são os curadores da expo
sição “A Arte Sob o Olhar de Djanira”, que será inaugurada 
hoje no Margs. As obras que serão exibidas pela primeira
___ j público gaúcho foram disponibilizadas pelo Acervo
do Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, e tra
çam um panorama da carreira da artista plástica, com seus 
temas mais recorrentes, como o futebol e o teatro.

vez ao
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VTA obra de 

Djanira em 

Porto Alegre.
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<•VMargs inaugura hoje, às 19h, a q 
U mostra “A Arte sob o Olhar de ^
Djanira”. A exposição apresenta 
cerca de 80 obras que traçam um pa
norama do trabalho da artista piás- .
tica, falecida em 1979. Pinturas, de- já feitas sobre a obra da artista pau- 
senhos gravuras e matrizes prove- lista e traz seus temas mais corren- 
nientes do acervo do MNBA - RJ tes: 0 futebol, os retratos, a musica 
(Museu Nacional de Belas Artes) popular, 0 trabalho, as atividades 
representam as quatro décadas de circenses, 0 teatro e as pequenas 
atuação de Djanira. unidades urbanas.

Com curadoria de Pedro Xexéo 
e Laura Abreu, a mostra foi recen
temente exposta no MNBA e 
Museu Oscar Niemeyer, em Curiti
ba. O evento de abertura vai contar 
com a presença do Ministro da Cul
tura, Gilberto Gil. A mostra ocupa 
as Pinacotecas do Margs até 17 de 
janeiro de 2007.

A exposição é uma das maiores

Serviçono
Mostra “A Arte sob o 

Olhar de Djanira”
Abertura hoje, às 19h. 

Visitação de terças a domingos, das 
lOh às 19h. Até 17 de janeiro de 2007 

Margs (Praça da Alfândega, s/n0-) 
Entrada franca
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Arte de Djanira destaca a paixão pelo Brasil
Pela primeira vez os gaúchos po- de Santa Catarina e Minas 

derão conferir a arte da artista piás- Gerais. A escolha da artista fjgi 
tica paulista Djanira. Uma retrós- modernista pelo imaginários H 
pectiva da artista, falecida em 1979, popular brasileiro era públi- W 
será inaugurada hoje, a partir das ca. Ela dizia que quando via- ^ I 
19h, nas Pinacotecas do Margs (Pra- java, descobria que ainda ti- l 
ça da Alfândega, s/n9). “A arte sob o nha muito a pintar. “Sáo as M 
olhar de Djanira" reúne pinturas, viagens que engrandecem \ %
desenhos, gravuras e matrizes pro- meu trabalho”, dizia. 1 \\ à
venientes do Acervo do Museu Na- A obra mais antiga de /fc A* 
cional de Belas Artes do Rio de Ja- Djanira, presente na mostra, __ 
neiro, representando quatro déca- é “Retrato de Senhora” |S$ 
das de trabalho. A curadoria é de Pe- (1942). Nela, o período ini- (Bg 
dro Xexéo e Laura Abreu.

REPRODUÇÃO MARGS / DIVULGAÇÃO / CP

?rtj m 1y wL
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ciai da artista, no qual ela 
Djanira pintou sua paixào pelo usava tons sombrios. Em se- Djanira: temas nacionais e cores fortes 

Brasil Seus temas recorrentes eram guida, as cores vivas e cruas viríam participa do Salão Nacional de Belas 
futebol, os retratos, a música popu- a caracterizar o trabalho da pintora, Artes, e no ano seguinte realiza sua 
lar, o trabalho, as atividades circen- como nas obras “O circo” (1944) e primeira mostra individual. Nos Es
ses, o teatro e as pequenas unidades “Os caboclinho” (1952). tados Unidos conheceu artistas d
urbanas. Entre a unidades desta- Descendentes de índios e de imi- porte de Miró e Marc Chagai. A mos- 

as famosas representações grantes suíços, Djanira nasceu em tra poderá ser visitada até 17 de ja- 
dos trabalhadores das salinas, dos 1914, em Avaré. Em 1939, muda-se neiro de 2007, sempre de terças a 
beneficiadores de cal e dos mineiros para o Rio de Janeiro. Em 1942, já domingos, das lOh às 19h.

cam-se
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Arte modernista de Djanira
A exposição “A arte sob o olhar de Djanira" poderá ser 

conferida, até dia 17, no Margs (Praça da Alfândega, 
s/n°). Pinturas, desenhos, gravuras e matrizes prove
nientes do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro exibem quatro décadas de atuação da ar
tista paulista, falecida em 1979, vítima de infarto.

^ •
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Entre as opções 

musicais, confira o 

recital do 

conjunto 

Reservata e os 

grupos Batuque 

de Cordas, Júlio 

Reny e Karro Forte 

emshowspeio 

Interior.

Nascimento de Vênus', de Beatriz Luz, com tecido e caramujo

O Margs expõe
Página 3

grandes nomes 

das artes visuais
Ob/etos de Beatriz Luz em vidro>, areia e pigmento retratam figuras femininas

Quando a Praça da Alfândega atinge seu feccionados em diversos materiais, que dia- 
momento máximo em visitação, com a Fei- logam com o tema do simbolismo sociocul- 
ra do Livro uma visita ao Margs é uma boa tural feminino estabelecido no Brasil 
opção de lazer. Nos seus vários espaços, Cerâmica, tecido, madeira, couro de cabra 
inúmeras mostras fazem o deleite do olhar, areia e vidro são utilizados pela artista para 
podendo ser vistas pelo público de terças a presentificar idéias em alusão à mulher 
dommgos, das lOh as 19h. branca, negra e índia - as três raças que

Na Sala Pedro Weingartner e Galeria An- formam a gênese do povo brasileiro.
hm-SÍ!emtC3ríaZatC l9 .de_novem‘ 0 termo“conjuro” (invocaçãomágicadi- 
bro Espellios e ouhos lugares , de Francis- rigida ao demônio ou às almas do outro
co Laranjo. O pintor português apresenta mundo) evoca um retomo às origens da vi- 
35 obras produzidas entre 2002 e 2006 e da, representada pelo símbolo feminino re-
onnfíkpl negT0S' col^cebldos entre 2004 e cuperado em formas - como conchas, tan- 
7;6,Eesf acrescentam matéria aos cinco gas, selas, tulipas e esferas - e também em 
desenhos feitos com tinta da China (2002), lendas e mitos como o das amazonas e do
vistos anterior- -----

| mente no Museu 
da República e 
Galeria Dumaresq ■'
(Recife). Neles sal
tam aos olhos a ij 
herança da pintu- i 
ra abstrata norte- 
americana e o cru
zamento com o 
automatismo eu
ropeu. Em “Espe
lhos e outros luga
res”, grandes ris
cos de tinta negra 
se cruzam em su
perfícies de papel 
ou telas brancas - 
algumas
mais de 5 metros f J Ã SI# \ \ '
de comprimento - |Uf \ \
formando jogos de | fr I V {
luz e sombra. 11 / I \

Natural de La- ■•I / I V l
mego (Portugal), IF / I \ \
Laranjo é profes- I,11 \ \

da Faculdade Óleo negro produzido por Francisco Laranjo 
de Belas Artes da Universidade do Porto.
Vem expondo seu trabalho desde 1978

Vitorio Gheno em livro e mostra iNADIA RAUPPMEUCCI/DIVULGAÇÃO/CP

As seis décadas de arte de Vitorio Gheno podem ser con
tendas na exposição que reúne 60 obras, entre gravuras, 
pinturas, desenhos, ilustrações, crônicas jornalísticas é 
anúncios publicitários, até 26 de novembro no Margs. E 
também no livro “Gheno artista plástico”, de autoria da do- 
cumentarista e fotógrafa Nádia Raupp Meucci.

Com dez anos de pesquisa para ser concluída, esta éa ri 
primeira, publicação no Rio Grande do Sul e no Brasil sobre y 

abdiassilva/divulgação/cp 3 obra do artista

nascimento de Vê- 
I nus. A artista e

|| poeta nasceu em 
@f Florianópolis, mas 

se radicou no Rio 
de Janeiro. Estu
dou com o artista 
plástico francês 
Jean Guilhomme 
e na Escola de Ar
tes do Parque Lage 
(RJ). Realizou ex
posições indivi
duais e coletivas 
no Brasil - no 
Museu Nacional 
de Belas Artes 
(MNBA-RJ) e no 
Museu de Arte 
Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM-RJ) 
- e também em ga
lerias e museus da 
Colômbia, de Por- 

ÊÊ tugal e Espanha.
W Na Galeria Ibe- 

rê Camargo, segue 
“50 anos de arte, de Maria di Gesu”, retros-

mncirQc • ,*• , , Pectiva da trajetória da artista italiana na-
mostras individuais e coleüvas realizadas turalizada gaúcha. Cerca de 40 obras - en-
em países como Bélgica, Canadá, Inglater- tre pinturas, esculturas, desenhos e gravu- 
r^FranÇü’ EMPílhaü ^eman,ha- Coréia, ras - de estilo noive retratam o cotidiano, as 
rnpfhpraS1h F101 ,bo'slsta do Instituto cores e as formas simples, tão valorizadas 
Goethe (Alemanha) da Comissão Européia, pela artista. Maria di Gesu começou sua 
da Junta Nacional de Investigação Científi- canreira de forma autodidata na 2* Guerra
íPnrt drf íundaça,° Calouste Gulbenkian Mundial, em Morano Calabro. Interessou- 
(Portugal), alem de ter recebido diversos 
prêmios ao longo de sua carreira.

| J gaúcho, que co- 
Wm meçou sua car

reira aos 13
anos, na Seção Reprodução da obra do artista

j M de Desenho da Livraria do Globo, onde conviveu por 
|§ oito anos com Emest Zeuner, João Fahrion. Edgar 
í §11 ^oet2, Carlos Scliar, Nelson Boeira Fàedrich e João 
I '1| Faria Vianna. Ela possui 250 fotografias, textos de 
| 1 colaboradores, jornalistas, críticos de arte que

Gheno <7 p/ono, no tevis* do Gtt. (,943, 127^0

com

Olhar de Djanira
Cerca de 80 obras traçam um panorama do tra- % Y v 

balho da artista plásüca modernista Djanira, em ^ ^ ’
I 9U3tro décadas de produção. Elas são provenien

tes do acervo do Museu Nacional de Belas Artes 
(MNBA/RJ) e integram a mostra “A arte sob o olhar 
de Djanira”, que pode ser vista nas Pinacotecas do 
Margs de terças a domingos, das lOh às 19h.

A paixão da artista pelo Brasil está expressa 
nos temas de sua predileção: o futebol, os retratos 
a musica popular, o trabalho, as atividades circen
ses, o teatro e as pequenas unidades urbanas. Me- 

destaque as famosas representações dos 
trabalhadores nas salinas, dos beneficiadores de m 
cal e dos mineiros de Santa Catarina e Minas Ge- V J & Í 
rais. A peça mais antiga é “Retrato de senhora", de I 
1942, do período inicial de sua carreira, quando ? < : - ^ 
predominavam tons sombrios. Mas as cores vivas 1

MARGS /DIVULGAÇÃO/CP l 
.. yi :

sor

, em

recem

se por pintura, cerâmica e desenho, 
T - “/•>__! „ . , atuando também na música erudita. Che-

—------------ , Z ,ConJura aPrf;senta uma coletânea gando ao Brasfi (1947). formou-se em violi-
t °bjet0? cnados Pela catarinense Beatriz no e estudou arte com Iberé Camargo Xico

SSSSFírâ3e^ctaco contat ° ' P ^ Uvre de Porto Alegre eé uma das únicas

que caracterizam seu trabalho também estão pre- $"j 
sentes na mostra em telas como “O circo”, de V~t'SL 
1944, e “Caboclinhos”, de 1952.
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