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Diversidade cultural gaúcha é apresentada em Paris/Paulo Cesar Brasil do Amaral

A proposta do Ano Brasil na França, de levar aos franceses uma imagem significativa da variedade e intensidade 
da Cultura Brasileira, não poderia estar completa sem a participação oficial do Estado no calendário de eventos. E 
tendo em vista a importância das artes plásticas gaúchas na cultura nacional, nada mais próprio do que representar 
nossa trajetória com uma pequena - porém significativa - mostra de artistas locais.

Até o dia 30 de novembro a Galerie d’Art François Mansart do Centro Franco Brasileiro, em Paris, apresenta uma 
seleção de obras em papel do Acervo do Margs que inclui gravuras, desenhos, águas-fortes e aquarelas de Vasco 
Prado, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar, Xico Stockinger, Maria Tomaselli, Maria Inês Rodrigues, Pedro 
Weingártner, Iberê Camargo, Britto Velho, Manuel de Araújo Porto Alegre e Vera Chaves Barcellos, entre outros 
importantes nomes. A exposição, inaugurada no último dia 17, apresenta um grupo de 35 nomes que revelam a 
produção artística do Rio Grande do Sul, de seus precursores à contemporaneidade.

Mas não é somente com a referida mostra que o Estado se faz presente na França: durante a abertura da 
exposição foram entregues aos convidados, em primeira mão, o livro Século XXI RS - Diversidade Cultural do Rio 
Grande do Sul, editado em duas versões bilíngües - português/francês, português/inglês - que será lançado no 
próximo mês em Porto Alegre. O projeto foi viabilizado pelas leis de incentivo à cultura estadual (LIC) e federal 
(Rouanet) e organizado pelos diretores do Margs, Paulo Amaral e da Fundação Iberê Camargo, Fernando Schüler, 
com projeto gráfico do artista e curador Alfredo Aquino.

Século XXI RS alinha múltiplas manifestações e traz o denso panorama cultural gaúcho abordado sob a forma de 
textos inéditos de Celso Loureiro Chaves, Fernando Schüler, Paulo Amaral, Hiron Goidanich, Antonio Hohlfeldt, 
Débora Magalhães da Costa, Aloysío Bohnen, Tânia Rõsing e Roque Jacoby, permeados por expressivas imagens 
de Leonid Streliaev e Liane Chaves. Literatura, artes plásticas, cinema, música, patrimônio, folclore e etnias são os 
temas abordados no livro que ainda conta com uma série de depoimentos de personalidades ligadas à infra- 
estrutura cultural existente no Estado. Eva Sopher, Donaldo Schüler, Sérgio Napp, Wrana Panizzi, Luis Augusto 
Fischer, Paulo Venâncio, Zilá Bernd, Liliana Magalhães e Justo Werlang falam sobre nossos centros culturais, 
teatros, feiras e laboratórios de documentação e pesquisa.
É importante agradecermos as empresas que patrocinaram a iniciativa - Copesul, Gerdau, Sulgas e Caixa RS - e 
referir que com esta meritória participação do Estado nos eventos do Ano Brasil na França esperamos ter 
apresentado pelo menos uma parte do multifacetado mosaico de resultados presentes na trajetória da produção 
cultural gaúcha. Esperamos ter revelado a povos um pouco mais distantes o respeitável, potente e dinâmico cenário 

qual estão inseridos os tradicionais - e sempre contemporâneos - cidadãos do extremo-sul do Brasil.

Paulo C. Brasil do Amaral, diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs).
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Leia Também
• Formação de agroempreendedores promove inclusão social
• Fórum do BRDE debate integração e desenvolvimento na Metade Sul
• FGTAS/Sine coloca mais de 13 mil pessoas no mercado de trabalho
• Osmar Terra, secretário da Saúde
• Rigotto destaca parcerias com a Unesco em projetos de educação e saúde

http://www.estado.rs.gov.br/principal_manchete.php?inc=newsletter/news_te... 24/11/2005
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Les gauchôs
O Margs vai participar do ano do Brasil 

na França. Paulo Amaral, diretor do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, esteve em 
Pans no começo do mês representando a Se
cretaria de Cultura do Estado nas reuniões 
do Comissariado Brasileiro especialmente 
cnado para 0 evento. O Rio Grande do Sul 
apresentará, entre suas atividades, uma expo
sição de gravuras sob a curadoria da profes
sora e crítica de arte Blanca Brites. Obras 
do acervo do Maigs, entre outras, farâo parte 
da mostra - que vai rolar de 4 a 14 de julho.

Desde 1992, a França homenageia a cada 
ano um país diferente - em 2005, será a vez 
do Brasil. De junho a setembro, um pavilhão 
com área de 2,6 mil metros quadrados, loca
lizado em Paris, vai mostrar diferentes aspec
tos das artes e das ciências no Brasil - o es
paço abrigará teatro, cinema, galeria de artes, 
palco, estande de amostragem de produtos' 
salas de conferência e salas multimídia.



Nossa arte marca presença lá fora
Um recital e duas exposições de artes com sabor brasileiro brilham nos Estados Unidos e na Europa
/'■'v Brasil é homenageado nos EUA Arthur Barbosa, músico da Or- dos 40 artistas que exi- margs/divulgação/çp
Vje na Europa pela música e pelas questra da Ulbra e da Ospa, compo- bem obras em aquarela, h
artes plásticas. No Broward Center sitor, residente em Porto Alegre há desenho e gravura no |
For The Performing Arts, em Fort dez anos, terá a estréia mundial de Centro Franco Brasilei- |
Lauderdale, Flórida, será realizado sua obra intitulada “Sinfonia brasi- ro, até o próximo dia g
hoje um concerto ^eira"’ nos Es- 30. Na abertura da.ex-

brasileiros. O Mu- do Sul, mencionan- Grande do Sul". Organl-

Brasifna Franca” yjjjüjHP^Artistas gaúchos ção traça um panorama

com mostras de ar- Jo4f| WÊ como Danúbio da cultura gaúcha que ganha forma e festas populares, por Roque Jaco-
tistas gaúchos de WUf Gonçalcaves, Vasco através das temáticas abordadas, by. Centros culturais, feiras, teatros
seu acervo em Pa- &JMÊÊèêÉÈà Prado, Glauco Ro- como a música, por Celso Loureiro e laboratórios de documentação e
ris O evento será MfiilÍÉlÍÍ drigues. Xico Stoc- Chaves; o cinema, por Hiron Goida- pesquisa, complementados por íma-
realizado no Centro HBUBL ^mÈSÈKM kinger. Iberè Ca- nich; a Literatura no Sul. por Antó- gens de Leomd Strehaev e Liane
Franco Brasileiro a I margo. Britto Ve- nio Hohlfeldt; a Jornada Literária, Chaves, fecham a obra. A embaixa-
partir de quinta-fei- 1 lho. Maria Inês Ro- por Tânia Rõsing; as artes plásticas, dora do Brasil na França, Vera Pe-
ra, dia 17. Arthur Barbosa toca hoje na Flórida drigues são alguns por Paulo Amaral; e o folclore, etnias drosa, estara prestigiando o evento.
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul participa do Ano 

do Brasil na França com exposição de artistas gaúchos de seu 
acervo em Paris. Na ocasião, também será presenteado aos 
convidados o livro Século XXI RS. O evento acontece na Ga- 
lerie d’Art François do Centro Franco Brasileiro, nesta quin
ta-feira. A mostra contará com a presença da embaixadora do 
Brasil na França, Vera Pedrosa.

Arte na França

Data:.... /.. J..l_.............. / Jsê£1
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Margs (Museu de 
Arte do Rio Grande 
do Sul) estará parti
cipando das ativida

des que fazem parte da progra
mação do “Ano do Brasil na 
França” com a exposição de 
obras de artistas gaúchos do 
seu acervo em Paris. A mostra, 
que será inaugurada amanhã na 
Galerie d’Art François do Centro 
Franco Brasileiro, reunirá obras 
de nomes como Vasco Prado, 
Glauco Rodrigues, Carlos Scliar, 
Xico Stockinger, Maria Tomaselli 
e Iberê Camargo, entre outros.



A França se rende ao Brasil mestiço
Mais de 15 milhões de pessoas puderam acompanhar a programação do Ano do Brasil na França

Daniel Soares Dividido em três etapas diferen- 
A s atrações do Ano do Brasil na tes: “Raízes do Brasil", “A verdade 

11 França terminam, oficialmente, Tropical" e “Galáxia”, abrangeu to
no próximo dia 22, mas o Ministério das as áreas culturais. Foram 436 
da Cultura apresentou, acompa- eventos da programação oficial, es- 
nhado dos principais articuladores, tendidos a 161 cidades francesas. O 
um balanço do evento que conquis- país recebeu 665 músicos, 273 dan- 
tou, praticamente, toda a Europa.

Ultimo país a ser recebido pelo cos e fotógrafos, 130 palestrantes e
projeto Saisons Culturelles, o tema 109 diretores e atores de cinema,
deste ano foi “Brésil, Brésils”, uma Foram 867 espetáculos apresenta-
homenagem à diversidade e à mo- dos de música, dança e teatro, além
demidade da cultura brasileira e de 224 exposições. Ao todo foram Equipe do Ano do Brasil na França apresentou os resultados nesta semana
que, para seus organizadores, supe- mais de 15 milhões de expectadores. lembrou que o Ano do Brasil na
rou todas as expectativas ao revelar Destes, 8 milhões estiveram presen- França serviu, entre outros grandes
números bastante significativos.

çarinos e atores, 228 artistas plásti-I | s I I=J ir ro '<0 w
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cultura brasileira estará presente.
Tendo a cultura como elemento 

catalisador, política e economia 
também souberam aproveitar a dei
xa. Segundo o representante do 
MinC no Comissariado Brasileiro, 
Mareio Meira, o investimento foi de 
R$ 61 milhões, sendo R$ 41 milhões 
de recursos da União e R$ 20 mi
lhões de aporte em patrocínio. “Tive
mos um retomo surpreendente. Se
gundo a Agência de Promoção e Ex
portação, foram movimentados no 
ano de 2005, R$ 450 milhões nas 
importações, sendo que uma única 
loja da França importou R$ 250 mi
lhões”, afirma Meira. Além disso, 
houve um incremento de 27% no tu
rismo da França para o Brasil e um 
crescimento de 20% na procura de 
cursos de Língua Portuguesa no 
território francês.

tes nas exposições. Os números não propósitos, para mostrar “como fa- 
jacoues demarthon /afp/ cp consideram os 75 zemos arte e cultura da mesma for-

milhões de turistas ma como desejavam os modemis- 
que passam pela tas". O ministro Gilberto Gil ressal- 
França anualmen- tou a globalidade e a diversidade do 
te e que estiveram, projeto que oportunizou que se mos- 
de alguma forma, trasse, também, “o Brasil mestiço, 
expostos a toda a acima de tudo, o Brasil do entrelaça- 
programação. A mento”. “Esse projeto intensificou a 
mídia francesa não cultura brasileira não só na França, 
se furtou de toda mas pelo mundo”, também afirmou 
essa mobilização e o ministro. Segundo ele, o sucesso 
publicou 15 mil ar- foi tão grande que outros países já 
tigos, 35 edições mostraram um importante interesse 
especiais, 82 pro- em desenvolver evento semelhante, 
gramas de televi- como Espanha, Itália e Canadá. E 
são e 66 de rádio. ainda existe a possiblidade de que, 

André Midani, em 2008, o Brasil receba a França 
presidente do Co- num evento semelhante. Durante a 

Catedral Notre Dame ‘recebeu a bênção’ do Cristo Redentor missariado Geral, Copa da Alemanha, ano que vem, a

é


