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Brazil Pays Tribute to te Aboriginals
Ana Maria Brandia repoitson thefasdnalsig tradfions, atof hei countrys incfigenous peoples

Ana Maria Brambilla (brambilla) ^>^Ípdhtehm EmaiArtide 'Ml PrintAitide

Aprii is the month Brazilians pay tribute to aboriginals, the 
original inhabitants of Latin America.

Commemorations take place April 19, "Aborígines' Day." At 
Pontificai University of Rio Grande do Sul, an exhibition on 
aboriginal art and culture was inaugurated. Drawing on 
tribal art from different parts of Southern Brazil, the event 
showcased ceramics, musical instruments and weapons 
used to the present day.

Monica Kabregu is Uruguayan and a descendant of the 
Charrua, an aboriginal tribe. Living in Brazil for 31 years, 
she still preserves the culture of her origins. Having studied 
plastic arts and agronomy, Kabregu makes ceramic figures 
that help tell aboriginal legends, like the Charrua tale of the 
origin of humanity and the strong bonds between man and ©2005 A. Brambilla 
nature.

*• Monica Kabregu is working hard to
preserve aboriginal culture.

The aboriginal artwork produced in Argentina 
feature straight lines, and Mexican drawings 
are have rounded-off tracings and serpents. 
Prominent in the indigenous art of Brazil are 
sketches of birds and stairs. Stairs, 
aboriginals say, which ascend and descend, 
are similar to life itself.

The Aboriginal in White Art
MARGS shows images of various tribes

Also on April 19, the 
Museum of Art of Rio 
Grande do Su! opened the 
exposition "Homo Brasilis," 
showing 15 pieces — 
produced by Elon Brasil, a 
plastic artist from Rio de 
Janeiro. The works reflect 
the artisfs experience 
living with aboriginals. Through a multitude of 
colors, his works portray the aboriginals as 
scared children. Red, green and yellow are 
the most used colors.

American aboriginals made their way from 
Asia thousands years ago. Perhaps because 
of this origin, they have narrow eyes, much 
like Asiatic people. Until 1492, when 
Christopher Columbus arrived in the 
Américas, the aboriginal communities 
preserved a lifestyle that was very close to 
nature.

» "Children or the 
Forest”

Brasil traveled to África and lived among the 
tribal communities, participating in rites and 
rituais. Back in Brazil, he visited the 
aboriginals of Xingu, where he saw feminine 
bodies and children and used these images in 
his painting, using coffee to create stronger 
colors. / Ana Maria Brambilla

Even today, from the time they are children, 
aboriginals leam to respect water, animais 
and the forest, because they live alongside 
nature.
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While the Incas adored the sun, the moon is god to the Charrua. As worship, the Charrua 
dance and sing in groups. They make music by placing bones on their legs and beating on 

them
used in aboriginal music.

The Charrua believe music brings man closer to what they cail "the great mystery."

generating a typical tribal sound. Other objects like stones, metais and adobe are also

"All things are energy," said Kabregu.

The aboriginals grow up learning to love man, the environment and occult forces. By this 
philosophy, they feel the earth's suffering and cry for it. "We want to arrive in the essence of 
things,M said Kabregu, asserting that people cannot understand what they don't love.

A movement is taking place around the world to spread this culture. Its name is Panche- 
be," an Inca phrase meaning, "searching for our origíns." Some aspects of this movement 
are showing the world that Latin America has its own way of creating art.

Another aspect being taken abroad is xamanismo, the aboriginal ability to cure illnesses of 

the body and soul. In tribes, a xama is a healer and leader.

jií-'jgffg| The preoccupation in revealing this culture to the world is a 
I gagSH response to images of aboriginals in the media. "The aboriginal 

[community] is depicted like a circus," Kabregu lamented.

Taking a different view, Mari Charrua, an aboriginal who lives in a 
tribe in the countryside, doesn't want to talk about her traditional 
life. Distrustful, she seems to have a fear of white people. After 
much difficulty, Mari, 51 years old, allowed her picture to be taken 

3 while she held in her hand a rock called petchara, used as weapon 

■ in her community.
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* Mari Charrua displays a 
rock that was oncc used as 
a weapon.
©2005 A. Brambiiia

Now you can register as a Citizen repórter with our new English login System! 
Keep track of the number of people who reaa your síories, readers comments 
and the cybercash you eamed. The registration process is quick and íree. A 
FAQ and síep-by-step slide show (PowerPoint) will heip you get starfed. 
OhmyNews is looking forward to receiving stories from your pari oí the world.

But Mari's lifestyle is more worldly than that of her peers. When she 
is away from her tribe, she practices hapkido, a Korean martial art.

Ana Maria Brambiiia is a graduate student in Communications and a journalist from Porto Alegre, Brazil.
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Duas culturas em exposição
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n2) inau

gura amanhã, às 19h, a exposição do artista plástico Élon Brasil, que apre
senta um trabalho inspirado na cultura negra e indígena. A mostra reúne 15 
obras que são resultado de pesquisas nas comunidades indígenas, princi

palmente na região do Xingu, para onde o 
artista viaja periodicamente. Élon Brasil 
assistiu e participou de diferentes rituais 
no Xingu, e também na África, onde pas
sou três meses pesquisando as ligações 
da religiosidade afro e afro-brasileira. O 
artista expôs na Embaixada do Brasil em 
Londres, além de França, Estados Uni
dos, Canadá e Suíça. Com técnica do óleo 
sobre a tela e resina. Brasil mistura dife
rentes gramaturas de tecidos. Visitações 
podem ser feitas até 12 de maio, de terças 
a domingos, das lOh às 19h.Élon Brasil: indígenas e negros



índios e negros inspiram as artes
Obras de Élon Brasil no Margs e 19 Salão de Arte Afro-Brasileira no Memorial estão entre os destaq
A s culturas indígenas e negra estão entre as Samuel L. Jackson e Forest Whitaker e o jo- 

mais belas e diversificadas do mundo e conti- gador de basquete Magic Johnson. Ama- 
nuam servindo de inspiração para muitos artistas nhã, às 18h, o artista participa, no Margs, K- 
que as vivenciam. Hoje, estabelecido como o Dia de um encontro com o público, 
do índio, o artista plástico Élon Brasil inaugura Já o Memorial do Rio Grande do Sul, em 
exposição, às 19h, no Museu de Arte do Rio Gran- parceria com a Associação Satélite Pronti- B 
de do Sul, o Margs. A mostra reúne 15 obras den- dão, inaugura hoje, também às 19h, o l2 1 
tro os mais recentes trabalhos do artista, fruto de Salão de Arte Afro-Brasileira. O evento 1 
extensas pesquisas nas comunidades indígenas, acontece no Espaço Cultural Décio Freitas e 
principalmente na região do Xingu, para onde o vai apresentar e premiar os melhores traba- § 
artista viaja periodicamente. lhos influenciados pelo universo afro-brasi- f§

Utilizando a técnica do óleo sobre tela e resina, leiro. A exposição integra a programação re- 
Brasil mistura diferentes gramaturas de tecidos, lacionada à etnia africana que o Memorial m
o que lhe garante uma textura única em seus tra- está realizando este ano. São pinturas, e^- . WÊÊÊÊÊKÊ
balhos. As pinturas são marcadas por diferentes culturas e instalações que trazem as cores. ft |SH
tons de terra, ocre, marrom e preto e as imagens a religiosidade e os ritmos africanos. O salão 
ocupam todo o espaço da tela. Suas pinceladas entregará os prêmios Aquisição às multico- y
estreitas retratam índios, negros, crianças e adul- loridas pinturas "Raízes da África", de Vai- | ****'> m
tos de olhares esquivos. Elon Brasil voltou, recen- quíria Saucedo. e a "Gritos da periferia", de I ^ J1
temente, de uma exposição na Embaixada do Paulo Corrêa. Ainda serão agraciados os______ - v ' _ ^
Brasil em Londres e suas obras estão na Pinaco- trabalhos de Juliana Cupini, Marli Nachti- ‘Maternidade kalapalo’, uma das obras de Elon Brasil 
teca de São Paulo, no MAC-SP e no Museum der gall e Leandro Machado. O prêmio Incentivo à maio, ainda promoverá sessões de videodebates 
Kulturen, em Basel, na Suíça. Entre personalida- Criatividade será entregue a dez artistas que par- para escolas e a mesa-redonda “A influência afro 
des que já adquiriam suas obras estão os atores ticipam do salão. O evento, que segue até 16 de na arte visual brasileira”, no dia 13 de maio.
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Brasil 

mestiço
Na data consagra

da ao índio, o artista 
plástico fluminense 
Elon Brasil abre, às 
19h, na Sala Oscar 
Boeira do Museu de 
Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, 
s/n9), a mostra pictó
rica Homo Brasilis. O 
trabalho revela, aos 
olhos dos espectador, § 
a vivência de Élon - § 
bisneto de índios, um | 
interessado no as- g 
sunto que já viveu f 
entre eles e mantém 5 
contato com tribos di- Telas de artista fluminense entram em cartaz no Margs

explorada em tons e cores. Embora 
freqüentasse desde cedo o ateliê de 
Milton, foi em São Paulo, para onde 
mudou-se em 1967, que se deu o im
pulso nas carreira das artes plásticas. 
A seguir, Elon viveu em Salvador e 
na África.

No Brasil, morou no meio de comu
nidades indígenas, como a do Xingu. 
O resultado das pesquisas que reali
zou o levou à feitura de Homo Brasilis 
- que Porto Alegre recebe em primei
ra mão. Elon possui ainda quadros no 
acervo da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, no Museu de Arte de Londrina 
(PR), no Museu da Imagem e do Som 
(SP), no Museum der Kulturen Basel 
(Suíça) e no Museu do Banco do Esta
do de São Paulo.

versas ainda hoje - com os descenden
tes dos primeiros povoadores do País, 
suas culturas e tradições. Sob curado
ria de Jussara Ronchetti, a exposição 
reúne 14 pinturas de grandes dimen
sões, em óleo sobre tela, que utilizam 
tecido e colagem. Amanhã, às 18h, no 
auditório do Margs, Elon participa de 
um bate-papo com o público, quando 
falará a respeito da obra que realiza e 

j da técnica dos trabalhos. A visitação 
| ocorre de terças a domingos, das lOh 
5 às 19h.
i Filho do artista baiano Milton Bra- 
3 sil, Elon nasceu em Niterói em novem- 
í bro de 1957. De origem cafuza por par-
2 te de mãe, ele tem sangue português
3 e italiano da parte de pai - uma com

binação tipicamente brasileira, que é

2)
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Arte
❖ São esplêndidos os trabalhos do ar
tista plástico Élon Brasil, coleção Et
nias, que ele está mostrando no Margs 
até o dia 22. Vale conferir a beleza do 
traço, a interferência de outras obras 
clássicas, o colorido em cada detalhe.
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musicais, Maria 
Bethânta mostra 

seu novo 
espetáculo no 
Teatro do Sesi. 
Domingo, show 

especial do Dia do 
Trabalhador 

no Araújo Vianna.
PégloaS

& i7T-Brasil no •:Á’ maÁt, mh ;ãímNOME E NO 
TRABALHO

O artista piás 
; ücu Élon Brasil t 

o criadoi das 15 
obras que esiãc 
expostas na. Saia 
Oscar Boeira do 
Mai$>. Sob a cu
radoria dc Jussa 
na Ronchelti, a 
mostra ‘Homo 
Brasilb' reúne 
pinturas resul-
aeT1 vinciJMÍ oartista nas culturas atro c indígena. Nascido em Nite
rói e filho do pintor baiano Milton Brasil, o artista apresenta pinturas 
marcadas por diíercntes tons de terra. oert. marrom, preto r imagens , 
que ocupam todo o espaço da tela. Atenção para os detalhes rwseoia- - 
res de cores fortes, nos animais c nas pinturas de índios cm verde.
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A cor que propulsiona a arfe de In os C
<mv,£SKae..‘Cf iEntram em cartaz 

fitmes com atrizes 
que concorreram 
ao Oscar, como 
‘Adorável Jutiau, 

comAnette 
B*ming,e 
Kinsef, com 

LauraLinney. 
Também em

__ I

IObras de mestres em
ESPAÇO INÉDITO NA CAPITAL

Este sinal dc semana e o último 
para apreciar a exposição "200 anos 
dc arte gaúcha', nc edtfirio Tcrrar- 

DVúiehleta. na Alameda Emito 
de Menc/cs, 75. ao lado do tradicto- 
nal Colégio Anchiet... com visitações 
chis 17n30min às 21h30min. O esti- 
lo da mostra é inusitado, ac; perma
necer cm um apartamento que re
mete aos pequenos museus e gale
rias européias. Na mostra, peças do 
maior acervo privado de arte gaú
cha. do grupa Aplub, São 86 traba
lhos, pinçados de um acenxi de 600 
obras, incluindo nomes como Pedro 
Wetegãrtner. Julío ralmon. Ado Ma- 
laiíoii e Aldo LocateUl.
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Pinturas de Ubiratan Fernandes

ínJaaMSGV -r:



sE*T*-:nsa. 06 nc maio at zoca 36SOCIAL DIÁRIO DE CANOAS

lHWyiamHO@zaz.com.br - fone/lait «2.7J55
i-SfVf

L;

í|a

PIi li
jàtMm11 ri r,sj K'4i

••• • **
:t 1 I |I >j

m|I4wmM. iis, ]O Colégio Ulbra São João 
realizou o concurso Garaio 
e Garota Sào João 2005 era

quacra de esportes, ten- Geovana Jardim Niccíe dos Santos i.jcas Bntto e 
do como vencedores na Ca- Juhano Moreira 
tegona Mirim - Garota;
I''.lugar Nicole dos Santos 
e 2° lugar Geovana Jardim - 
Garoto: 2" lugar Juliano Mo
reira e 2*‘. Lucas Britro. Ca
tegoria infantil - Garota: V 
lugar Ciabrtela Gon/áles e
2", Caroiina Correia - Garo- 
to: Io lugar Bruno Fachi c 
2“, Emerson Severo. Cate
goria Juvenil - Garota: 1“ 
lugar Caroiine Vidal do San
tos e T lugar Clarissa Cíuisi 
- Garoto: 1“ lugar Chandler
Pinto e 2Ü. Cássio Cenci. O Emerson Severo, Bruno FaJv. Gabriela Gonzáíes e 
evento teve o apoio do Diá
rio de C anoas, Academia 
Mapi. Data Control. Boti
cário, Slialon Turismo, Pe
ças Nacional. Restaurante 
D‘Roma, Materiais de Cons- 
trução Fachi, Livraria São 
João. (equipei, Carine Jói
as, Floricultura Cumpestre,
Pítclicllc, Transporte do Tio 
Zé e l ia Selma. Péss Calça
dos. Loja Mister e Cia e Bar 
duTki Matieca. Um dos ob
jetivos da atividade foi aju
dar a comunidade carente, 
já que o ingresso era 1 quilo Clarissa Cansi, Caroiine dos Santos, ChancHer Pinto e 
de alimento nào-pcrecrée!. Cássio Cem

sua

Ana Scolan, Paulo Amaral. Jussara Ronchetti e Elon Brasil

Carolina CorreiaImagens idealizadas de indios for
tes. guerreiros, mas também homens 
pássaros, alma de pássaros das matas 
do Xingu. Mulheres pensativas de 
olhar distante, crianças e adolescentes 
tímidas, rituais de vida e morte. Esse 
é o tema do “Homo BrasiliC Élon 
Brasil, filho de mãe negra nela de ín
dio e pai mistura de português c italia
no. que. com essas raizes, influencia
ram signiftcativainente sua obra, que 
pode ser visitada até o dia 22 deste 
mês no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. A euradora c Jussara Ronchet- 
ti. com apresentação da pnxlutora Ana- 
maria Cnehapuz Cypriapo.Anamaria Caehapuz Cypriano

mailto:lHWyiamHO@zaz.com.br
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FESTAS DE BABETTE

risfofa6tftra.com. b'

DRDPS
Desde o dia 18, segunda-feira, o Shopping Iguatemi está apresentando 
a exposição Imagens & Encontros, na Praça Érico Veríssimo. São por- 
traits de personalidades locais, clicadas por Lizette Guerra, com inter
venção de artistas plásticos.

A gaúcha Roberta Sudbrack, que. o Espaço Sud, que é o restaurante 
durante muito tempo, foi chef de cui- convencionai, e a Mesa Únca, onde 
sine de Fernando Henrique Cardoso são organizadas, às sextas e sába- 
no Palácio da Alvorada, tem agora dos. as chamadas Festas de Babet- 
um restaurante no R;o de Janeiro, te, com cardápios muito especiais 
que é o maior sucesso. Fica na Ave- servidos para grupos fechados ou 
mda Lineu de Paula Machado, no não. O importante é reunir 18 pesso- 
Jardim Botânico, e é ponto de en- as apreciadores da boa mesa Este 
contro de gourmets.

O prédio, decorado por Cheo Gou- chá de capim, petit-fours e licores e 
vèa, abriga um Observatório Culiná- custa R$ 270,00 por pessoa. Um 
rio, onde são ministrados os cursos; must.

No Arte Ateliê, que fica na Rua Piratini em Hamburgo Velho, três artistas 
estão mostrando seus mais recentes trabalhos: Rogério Severo. Jchnny 
Brown e Serg'0 Rodriguez. Confiram.

Com curadoria de Jussara Ronchettl, a exposição do pintor da cara 
brasileira Élon Brasil (fotos abaixo) está aberta á visitação desde o dia 
19, na Sala Oscar Boeira do Margs. Até 22 de maio.

ménu dégustation inclui vinhos, cate.
i

fOt~i Dt*l<»«3KIMPROVISO
Enquanto, no centro do pais. há toda esta preocupação em coar casas da § 

melhor qualidade, e onde um jantar e um verdadeiro prazer, em Porto Alegre * 
está havendo um abuso do improviso. Muitos restaurantes foram inaugura- i 
dos há pouco tempo e andei conferindo alguns e tendo grandes decepções. ■ 
É una lástima que não haja aqui a menor noção do que seja um bom serviço 
de mesa .

Aries oe tudo, é preciso seleciona' uma boa equipe a ccmeçar pele chefe 
de cozinha, que será sempre a aima da casa. Beire garçons, maíires bem 
treinados, corforto para os Cientes são os ingredientes fundamentais para 
abrir um restaurante. E nada disso tem acontecido.

Aconselho a todos os proprietários de restaurantes e a todos os que 
pretendam abrir um novo que façam, antes, uma viagem a São Paulo e Rio 
para ver comc funcionam as ocas mesas por lá.

Una boa dica é vis ar, em São Paulo, os restaurantss do grupo Fasano, a 
começar ceio do hotel, que é c maxmc. e indo também ao Gero e ao Parigi 
que fica ra Rua Amaun. C. no Fio. para mim, o numero um continua serdo o 
Anttquamis

Kalap-ice o Mascote
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