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Antônio Dias
Ao lado, Mamãe
Quebrei o Vidro 
(ahh), 1967. 
Pintura, objeto 
acrílico s/tela. 
55 x 100 cm
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Conversas possíveis
Arte contemporânea brasileira na Coleção Rubem e Liba Knijnik

obras contemporâneas sejam tecnicamente 
irrepreensíveis e/ou empreguem um sofistica
do aparato tecnológico -, mas em uma atitu
de crítica, conscientemente assumida por ar
tistas e intelectuais. Por arte contemporânea 
entende-se algo não necessariamente circuns
crito a um recorte cronológico - isto é, a arte 
produzida na atualidade -, mas um con
junto de problemas e questionamentos . 
colocados pela produção artística, para 
a sociedade em geral e para o cam
po da arte em particular. Entre Ât M 
outros aspectos, ressaltamos 
aqueles que dizem respeito 
à própria possibilidade de 
definição do que seja aceito e 
entendido como arte, à ruptura de ■ 
fronteiras entre categorias artísti- ■ 
cas, à incorporação de técnicas e ■ 
procedimentos em favor de uma 
postura interdisciplinar, assim como Q 
à incorporação do público como ele
mento ativo no desenvolvimento 
do processo criativo.

Em um mundo caracteriza- 
do pela proliferação incessante 
de imagens e informações - em 
que as noções de tempo e espaço HKÜ 
vividos parecem encolher a cada 
instante, do mesmo modo em que ’

Ana Albani de Carvalho*
Composta por mais de 400 peças nacio

nais e internacionais, a coleção formada ao 
longo dos últimos 40 anos, pelo casal Rubem 
e Liba Knijnik - e em exposição no Margs 
Ado Malagoli, até o dia 3 de junho - , per
mite um contato privilegiado com um dos seg
mentos mais representativos da produção ar
tística brasileira.

Desenvolver um projeto de curadoria a 
partir de uma coleção apresenta certas 
especificidades. Mais do que expor um recorte 
selecionado do conjunto de peças, trata-se de 
evidenciar, digamos assim, a personalidade da 
coleção. E, no caso da coleção iniciada em 
meados dos anos 60 pelo médico gaúcho Ru
bem Knijnik (RS, 1921-1978), o eixo central 
articula-se em torno da idéia de arte contem
porânea - para sermos mais precisos, arte con
temporânea brasileira. Essa definição se pres
ta não apenas para qualificar grande parte das 
obras que compõem a coleção, mas - e consi
dero esse aspecto o mais relevante - define 
uma postura assumida conscientemente pelo 
colecionador durante aqueles anos iniciais.

Herdeira da crise que abalou diversas áreas 
da vida social, durante os anos 60, a arte de
finida como contemporânea não está centrada 
em uma maneira de fazer, na noção de habili
dade ou de domínio técnico - embora muitas

se sucedem em um ritmo cada vez mais verti
ginoso -, a produção artística realizada du
rante os anos 60 e 70, representada nesta co
leção, parece propor uma reflexão sobre o mí
nimo essencial, sobre a inventividade que não 
decorre do mero acaso, mas da experimenta
ção sistemática.

Mais uma vez, se o campo da arte 
não estabelece mais uma norma sobre 
os critérios que devem fundar a pro
dução artística, o método emprega
do pelo artista assume papel rele
vante. É na coerência interna - não 
necessariamente na obrigatoriedade 
em trabalhar sempre com a mesma 
questão, técnica ou procedimento 
- que se busca afirmar a qualidade 
da produção.

A ruptura com o aspecto nor
mativo - a opção pela hetero- 
geneidade -, por sua vez, permite 

que a produção assentada em 
£ parâmetros herdados da moder-
r nidade, centrados na explora-

Félix Bressan
Sem título, 1998. 
Cavadeiras de ferro. 
161 x 80 cm
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chegou em casa contando.
Santiago - Ele criava os modelos, né?
Loredano - Ele criou o maiô de duas 

peças muito antes de existir. E sumaríssimo! 
É mais ou menos o inventor da praia. Numa 
época em que ninguém ia muito à praia, ele 
ia religiosamente, todo fim de semana, com 
a família. Então, ele inventou a praia, in
ventou a moda de praia na primeira metade 
do século, no Brasil.

Santiago - Nesta questão de resgate 
da memória, também tem um cartunista gaú
cho que tem de ser também registrado, que 
é o Sampaulo. 0 Sampaulo era um dos maio
res cartunistas do Brasil. Além do Canini, do 
Mottini.
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Rodrigo Rosa - 0 Mottini chegou a fi
gurar em um livro espanhol como um dos 20 
melhores desenhistas de quadrinhos do mun
do, mas ninguém o conhece aqui.

Aplauso - Os salões de imprensa ain
da revelam algum talento?

Rodrigo Rosa - Com certeza. Além do 
que é uma forma de fazer contatos. Através 
dos salões se conhece todo o mundo. Eu 
conheci o Ziraldo, o Santiago, acho que o 
Dálcio também, através de salões.

Joaquim da Fonseca - Um dos artistas 
mais premiados do Brasil, o Ronaldo Cunha 
Dias, é produto de salão. A divulgação dele 
sempre aconteceu através de salões.

Santiago - Meu depoimento sobre sa
lão é negativo. Eu sou um cara que ganhou 
um monte de salões - o salão de Piracicaba 
eu ganhei cinco vezes - e nunca surgiu uma 
oportunidade de trabalho por causa de um sa
lão. É muito legal, vou lá e tudo mais, conver
so, bebo umas cervejas, mas fica nisso.

Loredano - Eu queria reclamar dos sa
lões. Querem saber? Eu acho salão um saco, 
porque só se fala de desenho. É chato. 0 
mundo é tão grande, tão cheio de coisas óti
mas para falar: música, literatura, a vida... 
e fica-se falando durante três dias só sobre 
técnica, desenho. Um horror! Chegam os ca
ras e perguntam: "Qual é a técnica que você 
usa?". Ah, sei lá! Técnica é para usar e jogar 
no lixo. 0 que interessa é a idéia. Eu sou como 
o Joaquim Rodrigo: No tiene importância'.

Cárcamo - Conta essa história, Loredano.
Loredano - Realmente, essa história é 

muito engraçada. 0 Joaquim Rodrigo, autor 
de várias músicas lindas, como o Concierto 
deAranjuez, deu uma entrevista de duas horas 
na Rádio Nacional de Espanha e só usou duas 
respostas: No me acuerdo'. Ou então - e as

"Chegam os caras e me perguntam: Qual é a 

técnica que você usa? Ah, sei lá, pô! Técnica 

é para usar e jogar no lixo. 0 que interessa é 

a idéia."

Cássio Loredano
Loredano - Eu fui fazer xixi e deixei a 

gilete em cima do desenho. Tá lá o desenho 
com a gilete, aquele da Billie Holiday. Quan
do alguém tocou a campainha, eu estava apon
tando o lápis. Quando voltei, estava a gilete 
em cima da boca da mulher. Minha virtude foi 
não estar desconcentrado, então eu vi. Se 
não, tinha tirado dali aquela gilete chata.

Aplauso - Loredano, como tu crias essas 
caricaturas tão surpreendentes? Como se pega 
uma expressão tão genuína?

Todos - Ah, no tiene importando... (risos) 
Loredano - É o seguinte: não tem recei

ta. Sai sempre do mesmo jeito. 0 sujeito pas
sa 30 anos se instrumentando e treinando a 
concentração. Depois, ele chega ali e vê o que 
é expressivo naquela cara. Mas eu não sei te 
dizer isso agora, porque eu não estou fazen
do. Você está treinado. É como um filtro, pas
sa por você e sai. Parece história de macum
ba, mas é mais ou menos assim. Cavalo de 
macumba.

perguntas ficando maiores, claro, para encher 
duas horas - Ah, no tiene importando. Eu es
cutava o entrevistador suando! Teve uma hora 
em que entrou a filha dele: Pero, papa..., e 
ela começou a responder. Então, ele interrom
peu a filha: Ah, no tiene importando'. Ah, no 
me acuerdo'. (risos)

Rodrigo Rosa - Com essa crise que a 
gente está vivendo com a desvalorização do 
nosso trabalho, realmente, ele passa a não 
ter importância.

Cárcamo - Tem importância para os crí
ticos. Ora, eles inventam histórias fabulo
sas. Um amigo meu me contou que fez uma 
história em quadrinhos com papel recorta
do. E os críticos inventaram uma história 
sobre uma pesquisa, dizendo que ele era 
um artista engajado na inovação. E não era 
nada disso, ele só tinha de entregar aquilo, 
a revista estava em fechamento, aí pegou 
uma tesoura e começou a recortar o papel e 
colou tudo lá, para não ter de desenhar.
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ção da forma e dos aspectos específicos de 
cada linguagem - isto é, daquilo que podería 
definir uma pintura como sendo pintura e uma 
escultura como tal - não resultam eliminados, 
permanecendo como um território perfeitamen- 
te válido para a realização artística.

Nesses termos, o partido assumido para 
a curadoria consistiu em pensar a mostra - no 
que diz respeito à seleção de obras e sua loca
lização no espaço expositivo - em termos de 
confrontos e diálogos quanto às noções de 
objeto e escultura, investimentos na pintura e 
na imagem.

A partir de um espaço central - onde se 
localizam as obras de Lygia Clark (MG, 1920- 
1988), Franz Weissmann (Áustria, 1914), 
Amilcar de Castro (MG, 1920), Antônio Dias 
(PB, 1944) e Cildo Meireles (RJ, 1948), a pin
tura de Eduardo Sued (RJ, 1925) e Volpi (Itá
lia, 1896-Br, 1988) - , expandem-se quatro 
eixos. Dois deles privilegiam, por um lado, a 
tridimensionalidade crítica, desenvolvida pe
los artistas, durante os anos 60 e 70, em ter
mos de objeto, escultura, livros-de-artistas e, 
por outro, os novos investimentos na questão 
da imagem, assim como pesquisas no terreno 
dos materiais. Nesse núcleo, localizam-se as 
obras de Avatar Morais, Julio Plaza, José 
Resende (SP, 1945), Farnese (MG, 1926 - RJ, 
1996), Waltércio Caldas (RJ, 1946), Ivens 
Machado (SC, 1942), Tunga (PE, 1952) e 
Kracjberg (Polônia, 1921), além de Artur Piza 
(SP, 1928), Mira Schendel (Suiça, 1919 - Br, 
1988) e Vera Chaves Barcellos (RS, 1938). 0 
projeto museográfico ainda permite o estabe
lecimento de uma aproximação entre as inves
tigações na área da tridimensionalidade leva
das a cabo por Lygia Pape (RJ, 1929), Gastão 
Manuel (SP, 1933) e o campo delimitado da 
escultura, representada por Bruno Giorgi (SP, 
1905 - 1993) , Stockinger (Áustria, 1919), 
Vasco Prado (RS, 1914-1998) e Carlos Tenius 
(RS, 1939).

Um terceiro eixo articula-se em torno da 
imagem e da figura, com suas diversas moda
lidades e resoluções manifestas pela pintura e 
pela gravura. Nesse espaço, alinham-se as 
obras de Rubens Gerchman (RJ,1942), Anna 
Maiolino (Itália, 1942) e Antônio Flenrique do 
Amaral (SP, 1935), marcando ao mesmo tem
po a sintonia e a diferença dessa produção 
em relação à pop art, pelo tom crítico e irôni
co, despido de qualquer apologia à cultura de 
massa. Maria Bonomi (Itália, 1935) e Vera 
Chaves Barcellos permitem uma identificação 
com a gravura contemporânea manifesta atra-

Franz
Krajcberg
Sem título,
1980. Escultura,
cascas de árvore
e minério s/
suporte de
madeira. 90 x
61 x 13 cm

aos grandes formatos, à expressividade do ges
to e à força sensual da cor. Félix Bressan (RS, 
1964) e Raquel Garbelotti (SP, 1973) permi
tem considerar as possíveis intersecções e 
diferenças entre a questão do objeto propos
ta durante os anos 70 e as discussões em tor
no do conceito de espaço nos anos 90.

Parece tentador alinhar a produção des
sas qüatro décadas, dos 60 aos 90, favorecen
do uma visão em termos de continuidade em 
detrimento das diferenças. Mais do que a 
linearidade de um discurso, a exposição des
sas obras pertencentes à Coleção Knijnik so
licita um olhar atento e um espírito aberto à 
formulação de novas indagações, mais do que 
respostas conclusivas.

Nesses termos, a montagem da exposi
ção enfatiza aspectos de linguagem mais do 
que a precisão de um ordenamento cronoló
gico. A partir de um eixo central, expandem- 
se quatro eixos - diálogos e confrontos possí
veis, estabelecidos entre as obras mesmas - 
que se apresentam como um convite para que 
o observador atento escape às tentações da 
cronologia e descubra inusitados cruzamen
tos, questões em aberto. Gosto de pensar na 
idéia de coleção como um organismo - vivo. 
Que aproveitemos a possibilidade de 
interlocução.

vés da exploração da cor, dos valores plásti
cos específicos de cada técnica em questão e, 
especialmente dos grandes formatos, em um 
quase abandono do caráter intimista que ha
via caracterizado grande parte da gravura de 
períodos anteriores.

Nesse núcleo, também é possível aproxi
mar a pintura de Iberê Camargo (RS, 1914 - 
1994) em uma tela de 1965, intitulada Movi
mento, na qual se percebe a força expressiva 
do gesto, a exploração da materialidade pictó
rica, a densidade dos tons baixos - de uma 
obra da fase inicial de Regina Silveira (RS, 
1939), quando essa dedicava-se à pintura e 
estudava com o mestre.

Durante a década de 60, vários artistas 
desenvolveram uma produção em sintonia com 
as correntes internacionais do abstracionismo 
informal, caracterizada pelo refinamento téc
nico e pela sensibilidade no emprego da cor. 
A coleção possui alguns preciosos exemplares 
do gênero, entre eles Yutaka Toyota (Japão, 
1931), Arcangelo Ianelli (1922) e o gaúcho 
Enio Lippman (RS, 1934).

Por fim, um quarto núcleo reúne obras 
realizadas durante os anos 80 e 90, presentes 
na coleção Knijnik. Leonilson (CE, 1957 - RJ, 
1993), Leda Catunda (SP, 1961), Daniel Senise 
(RJ, 1955), Emmanuel Nassar (PA, 1949), Hil- 
ton Berredo (RJ, 1954) e, ainda, Fiúza (AL, 
1964) e Cozzolino. Artistas que remetem de 
modo mais imediato à chamada "Geração 80", 
fenômeno de caráter internacional associado, 
por um lado, ao chamado "retorno à pintura",

‘(Professora do Departamento de Artes Visuais/UFRGS, 
doutoranda em Artes Visuais pelo IA/UFRGS e curadora 
da exposição Coleção Libo e Rubem Knijnik - Arte Bra
sileira Contemporânea: Confrontos e Diálogos)
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DANIEL SENISE, REPRODUÇÂO/ZhII LYGIA CLARK, REPRODUÇÃO/ZH
K /^Miíseü de Arte do 
gí V-/río Grande do Sul 
W Ado Malagoli vai abrir sua 
B temporada 2001 de exposi- 
* ções no próximo dia 17 exibin- 
f do parte de uma das maiores 

coleções de arte brasileira con
temporânea do Sul do país. Com 
curadoria da professora e espe

cialista Ana Albani de 
Carvalho, a mos- 

tra vai reunir 
JtfF importantes üa- 
wã balhos do aceno 
v do casal Liba e 

' Rubem Knijnik. 
Bk um patrimônio 

construído nos

1 +/

::1-

últimos 50 anos. Serão cerca de 80 obras de nomes fundamentais da arte brasileira, 
. como Bruno Giorgi, Amílcar de Castro, Avatar Moraes, Cildo Meirelles, 
^ Frans Krajcberg, Félix Bressan, Mira Schendel, Iberê Camargo, Leda Ca- 

tunda, Lygia Pape, Regina Silveira, Rubens Gerchmann, Tunga, Xico 
Stockinger e Volpi. Destaque para as serigirafias de Gerchmann (no alto, à 
esquerda), para a pintura Small Parade, de Daniel Senise, para o único Bicho 
(à esquerda) aqui no Estado (série de objetos de Lygia Clark) e para a pintu- 
ra-objeto Mamãe Quebrei o Vidro (ahh), de Antonio Dias (acima, à direita).
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cü
Destaques da semana de 1 

TERÇA
Será inaugurada terça, às 19h, nas Pinacote

cas do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), a expo
sição de obras da coleção de Liba e Rubem 
Knijnik. Trata-se de um dos mais importantes

acervos particula
res de arte brasi
leira, com obras 
de Leonilson. Ly- 
gia Clark e Anto- 
nio Dias, entre 
outros. Visitação 
de terças a do
mingos, das 10h 
às 19h, até o dia 
3 de junho, com 
entrada franca.
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1__Um acervo para descobrir>
13

8
|
CD&
4 O Margs abre sua temporada 2001 com uma mostra do mais importante conjunto 

privado de arte moderna e contemporânea no Sul do Brasil, a Coleção Knijnik
?
Q

1
5
O

1
sensação de intimidade. A meta é remontar a não impediu a viúva de continuar adquirindo 
geografia do apartamento.

Uma exposição feita para entender os mo- - O objetivo do museu é favorecer à popula- No período posterior, um dos autores que en- 
vimentos artísticos no Brasil depois do ad- ção o conhecimento daquilo que tem enorme trou para a coleção foi o carioca Daniel Seni- 
vento do modernismo. Essa é a idéia de sele- va^or artístico e está no âmbito privado - ex- se, destaque da exposição com uma de suas te- 
cionar 80 peças da coleção do casal Rubem e P^ca 0 diretor Fábio Coutinho, adiantando que las, Small Parade, de 1995. Outro é o pemam-

no próximo ano há planos de trazer outra im- bucano Tunga, com seu objeto-escultura em 
portante coleção gaúcha para o espaço públi- feltro e corda, sem título, de 1980. 
co: a do empresário Justo Werlang.

g SUSANA VERNIERI
3 arte após um intervalo de cerca de dois anos.</>
UJ

8<
O

Liba Knijnik, de Porto Alegre, e mostrá-las, 
a partir de amanhã, às 19h, nas pinacotecas 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, o Margs.

Obras de nomes como Alfredo Volpi, Julio 
Plaza, Bruno Giorgi, Amílcar de Castro, Cil-

Por mais de 40 anos, é bom lembrar, o cres
cimento da coleção contou com a ajuda do 
marchand paulista Thomas Cohn. Interlocutor 
de Rubem no início da empreitada, auxiliou 

A história da coleção remonta aos anos 60, Liba na aquisição dos expoentes da Geração 
do Meireles, Franz Krajcberg e Félix Bressan quando o médico urologista Rubem Knijnik 80 (Leonilson, Leda Catunda, Senise, Nassar). 
são alguns dos destaques ao lado do objeto (1921 - 1978), amante da arte e da música, e 
Bicho (1960), único no Estado, da artista sua mulher, a professora Liba, foram ao Rio exposição Liba e Rubem Knijnik é uma aula

de Janeiro. Lá encontraram Erico Veríssimo, de história da arte. Um prato cheio para quem 
amigo do casal e pai de Clarissa e Luis Fer- tem olhos de estudante, diría Fábio Coutinho.

Tela do bageense Glênio Bianchetti 
foi a primeira do casal Knijnik

Múltipla em nomes, única em sua riqueza, a

plástica Lygia Clark.

- O acervo dos Knijnik é único no Rio nando, alunos alfabetizados por Liba. O escri- 
Grande do Sul no aspecto de reunir o máximo tor sugeriu a compra da primeira peça: 
em arte brasileira contemporânea. No total, é - Olha, eu conheço uma moça que comprou 
composto por 409 peças que estão dispostas do Glênio Bianchetti um gato preto e, desde 
em um apartamento de Porto Alegre no bairro aí, a sorte não lhe corre bem. Então, ela quer 
Moinhos de Vento - diz a curadora da mostra, se desfazer desse gato.
Ana Albani de Carvalho.

O QUE: exposição de 80 obras da cole
ção Liba e Rubem Knijnik 
ONDE: nas pinacotecas do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Pra
ça da Alfândega, s/n°)
QUANDO: de 17 de abril a 3 de junho, de 
terças a domingos, das lOh às 19h. Aber
tura, amanhã, às 19h 
QUANTO: entrada franca

Hoje, a peça fundante da coleção está com a 
As obras escolhidas para a exposição que neta de 15 anos de Liba e parece ter trazido 

inaugura a temporada 2001 do museu gaúcho muita sorte ao crescimento de um invejável 
estarão dispostas em um espaço museográfico acervo artístico. A morte súbita de Rubem, de- 
especialmente desenhado para causar uma pois de 33 anos de casados e seis de namoro,

FOTOS REPRODUÇÃO/ZH

“0 Gato”, que o gaúcho 
Glênio Bianchetti pintou 
em 1962, inaugurou 
a Coleção Knijnik

■V

lUma
das esculturas 

do acervo: peça em 
ferro de 1982, de , 

Amílcar de Castro | Alfredo Volpi na Coleção Knijnik: 
pintura sem data
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EDUARDO CONILL
Programação
❖ Dinâmico e eficiente, o diretor Fábio Coutinho 
posa de anfitrião, amanhã, quando o Margs abrirá 
a mostra da importante coleção de arte contempo
rânea brasileira de Liba e Rubem Knijnik.



Margs abre temporada deste ano
A coleção particular de Liba e Rubem Knijnik traça panorama da arte contemporânea brasileira
r rma das maiores coleções de arte brasileira -----ggaaaçg Avatar Moraes Cildo Meirelles, Kraqberg Félix
U contemporânea, sediadas na Capital, é a Breyan, MttaSehendeb toe Cama^o Leda Ca-
atração de abertura da temporada de exposições. tunda. LySia PaPe' S]Jve ,R
deste ano, do Museu de Arte do Rio Grande do chman, Tunga, Xico Stockmger, Volpi, Waltercio
h^r^part^das^lílh^ S/n°b ° event0 se reabza H ■ Cal"d7cu"d“Ana Albani de Carva-

A "Coleção Liba e Rubem Knijnik - Arte Brasi- ^B Iho. professora e especialista em arte contempo-
leira Contemporânea-, exposta nas Pinacotecas ^B ranea. foi traçado um vies contemporâneo para a
do Museu, reúne um patrimônio construído ao ^^B exposição. Segundo Ana. os visitantes pode
longo de mais de 40 anos pelo casal Liba e Rubem ^B verificar, no conjunto dos trabalhos expostos as
Knfnik. Nela estão retratados, com precisão, vá- ^B ™pturas nos suportes, a investigação de novos
rios caminhos seguidos pelos criadores de arte no ^^B materiais e procedimentos, ao J0I\ê° ^ ano .
Brasil entre os anos 60 e 90. A mostra apresenta- ^^B dos artistas. Alem da intervenção do espectador
se como uma oportunidade singular para o públi- ^^B n0 processo criativo da obra.
co ter acesso a uma coleção privada c a partir dis- ^^B ^^B Esta e a quarta vez que a colef^a p -
In rpsdatar a história da arte ^^B ^^B co- A pnmeira foi no Margs. em 1966; a segunda

Os impasses e o experimentalismos dos artis- n0 ?fPaÇ0 N0, q^19®1’ e a te_rceira’
tas plásticos brasileiros, nas últimas quatro déca- ^^B ^^B JJ° Mar&s< em 1986. A exposição permanece na
das. estão presentes na mostra que reúne 80 ^^B ^^B Pinacotecas do Margs ate dia 3 dejunho. As vtei-
obras. Entre as peças fundamentais estão o obje- taçoes podem ser feitas de terças a domingos, das
to “Bicho” (1960), de Lygia Clark, e as pinturas ‘Garrafas com Rolhas, de Waltercio Caldas, na lista 9h as 19h, com entrada franca
“Mamãe Quebrei o Vidro (ahh)” (1967) e “The Tri- anos. em São Paulo no ano passado. 0 Museu este ano, consolidara a ideia de m-
per” (1971), de Antonio Dias. Todas vistas no seg- Outras peças importantes fazem parte da ex- tercambio cultural com coleçoes. Esta previsto a 
mento contemporâneo da mostra Brasil Mais 500 posição. As de Bruno Giorgi, Amilcar de Castro, mostra do acervo familiar de Jose Lutzenberger.
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Um acervo particular aberto ao público
Seleção de 80 peças da coleção de Liba e Rubem Knijnik será exposta pelo Margs

Márcio Pinheiro
mpinheiro @gazetamercantií. com. br

Parte de uma das mais im
portantes coleções privadas do 
Rio Grande do Sul será aberta 
ao público a partir de hoje. 
Construído ao longo de cinco 
décadas, o acervo do casal for- j 
inado pela professora Liba e } 
pelo médico Rubem Knijnik 
(1921 - 1978) será apresenta
do na mostra que inaugura a 
temporada de 2001 do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli. “O que mais se 
destaca no acervo do casal 
Knijnik é a tenacidade com 
que eles construíram a cole
ção, sem ficarem presos a mo
dismos”, diz o diretor do

A coleção particular de 
Liba e Rubem Knijnik se 
destaca por obras como 

Bicho, de Lygia Clark 
(à esquerda), e Meteoro, 

de Bruno Giorgi

Margs, Fábio Coutinho.
A mostra reúne 80 peças 

- aproximadamente 20% do 
acervo total, de 409 peças - e 
se destaca não apenas por reu
nir nomes de primeira grande
za, mas também pela amplitu- mas Cohn, responsável pela in- (1971), de Antônio Dias, todas 
de, apresentando um painel dicação de expoentes da Gera- integrantes do segmento con- 
completo da arte contemporâ- ção 80, como Leonilson, Leda temporâneo das mostra Brasil + 
nea feita no Brasil na segunda Catunda e Daniel Senise. 
metade do século 20. “As

* Lite e Rubem Knijnik

Exposição de 80 obras da 
coleção particular do casal 
Abertura hoje, às 19h 
Na pinacoteca do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n9 
Até 3 de junho 
Visitação: de terças-feiras a 
domingos, das 10h às 19h 
Grátis

500 Anos, apresentada em São 
Além de apresentar trabalhos Paulo no ano passado, 

de artistas consagrados como 
Rubens Gerchmann, Tunga, professora Ana Albani Carva- 
Volpi, Xico Stockinger, Julio lho, especialista em Arte Con- 
Plaza, Bruno Giorgi, Amílcar de temporânea e que diz que atra- 
Castro, Cildo Meireles, Franz vés dessa exposição será possí

vel verificar, no conjunto, as 
rupturas nos suportes (em es-

obras pertencentes à família 
Knijnik já foram expostas em 
museus de outros Estados bra
sileiros e também do exterior”, 
lembra Coutinho.

O casal começou a adquirir Krajcberg e Félix Bressan a ex- 
obras de arte no final dos anos posição traz também obras co-
50 e durante alguns anos Liba e mo Bicho (1960), da concretista pecial pintura e escultura), a 
Rubem contaram com a asses- Lygia Clark, e Mamãe Quebrei investigação de novos mate- 
soria do marchand paulista Tho- o Vidro (1967) e The Tripper riais e procedimentos.

A curadoria da mostra é da
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Meio século de arteKílWfeãfc Év^s?
* iOs impasses, rupturas e 

experimentalismos das Artes 
Plásticas nos últimos 50 anos 
compõem a exposição Coleção 
Liba e Rubem Knijnik, que abre 
hoje às 19h no Museu de Arte 
Ado Malagoli (Margs). A mostra 
exibe parte de uma das maiores 
coleções de arte brasileira 
contemporânea, com nomes como 
Lygia Clark e Antonio Dias, 
ambos integrantes do segmento 
contemporâneo da exposição 
Brasil + 500 Anos (SP/2000).

Paralelamente, serão 
mostrados trabalhos de Cildo 
Meirelles, Franz Krajcberg, Leda 
Catunda, Lygia Pape, Tunga e 
Volpi, entre outros nomes 
fundamentais. Os artistas 
gaúchos estão representados por 
Xico Stockinger, Iberê Camargo, 
Félix Bressan, Glênio Bianchetti, 
Avatar Morais, Vera Chaves 
Barcellos, Trindade Leal,
Waldeni Elias, Antonio 
Gutierrez, Enio Lippmann, 
Regina Silveira, Carlos Tenius e 
Vasco Prado.

Entre as vedetes da exposição 
estão o objeto Bicho (Lygia Clark/ 
1960) e as pinturas Mamãe 
Quebrei o Vidro (ahh) (1967) e 
The Tripper (1971), ambas de 
Antonio Dias.

Maria Bonomi participa com 
Rotativa (xilogravura/1965) e 
Rubens Gerchman com uma série 
de serigrafias, sem título (RJ/ 
1942). Ainda na gravura, está 
presente Marcelo Grassmann 
(SP/1925).
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Álbum de Antonio Henrique Amaral Vera Chaves Barcellos participa com A Semente, serigrafia de 1969

SliraiHIMEiS
Iniciada em meados dos anos 60 leção será exibida pelo viés da con- 

por Rubem Knijnik (RS, 1921/ temporaneidade, sendo possível ve- 
1978), a coleção define uma postu- rificar, no conjunto, as rupturas nos 
ra assumida conscientemente pelo suportes (em especial na pintura e 
colecionador durante os anos inici- escultura), a investigação de novos 
ais: a arte contemporânea brasilei- materiais e procedimentos, além da 
ra. Conforme informações da espo- intervenção do espectador no proces
sa, Liba Knijnik, o contato do ma- so da obra”. Professora e especialis- 
rido com Avatar Morais, artista ta em arte contemporânea, Ana as- 
gaúcho dedicado à questão objetu- sina a museografia e texto crítico do 
al, foi essencial ao desenvolvimen- catálogo, além da curadoria, 
teo da coleção Knijnik. “Aprender A divulgação de grandes acervos, 
a olhar”, tornou-se então o objetivo capazes de produzir reflexão e res- 
do casal, que buscou contato pesso- gatar a história da arte, norteia a 
al com os mais expressivos artistas exposição, que abre a temporada 
da época, que passaram a enrique- oficial 2001 do Margs. Visitação a

partir de amanhã até 3 de junho,

" m m

cer a coleção.
A curadora da mostra, Ana Alba- de terças a domingos das 10 às 19h. 

ni de Carvalho, esclarece que “a co- Na Praça da Alfândega, s/n2. Os superhomens, de uma série de serigrafias de Rubens Gerchman


