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A individual de

Antonio Berni
.. . do.s papas da pra™ra em todas as suas vertentes - abre no Museu Ado 
Malagol' (Margs) dia 28 de novembro. Participante da primeira vanguarda
old humaank°mSeClJ °|XX' ° 3,115,3 3r9emin° (1905/1981 >tem obra marcada 
pejo humanismo e pelo compromisso político-social. Vencedor do Prêmio de
narrativo * 3,3 Bien3' de Vene2a/62' criou uma obra de acento

S ^S"principais sao Juanit0 Laguna e R3mona Mo"fel

- um

A mostra do

res.
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Margs exibe a arte de Bemi
Porto Alegre abre a itinerância.brasileira da exposição de gravuras e desenhos do artista plástico argentino

EDUARDO VERAS

0 Rio Grande tem a chance 
de conferir a partir de hoje o 
trabalho de um dos grandes 
nomes do modernismo latino- 
americano.

Pouco conhecido no Brasil, 
Antonio Berni foi uma espé
cie de Cândido Portinari da 
Argentina.

O Margs apresenta a partir 
de hoje 104 gravuras e dese
nhos seus. A maioria vem de 
coleções particulares porte- 
nhas - principalmente, da fa
mília do artista. O conjunto foi 
apresentado no ano passado no 
Museu de Arte Moderna de 
Buenos Aires e passou pelas 
cidades argentinas de Córdoba 
e Rosário. A mostra inicia sua 
itinerância brasileira pela capi
tal gaúcha e segue depois para 
Brasília, Curitiba e Rio.

Bemi nasceu em Rosário, 
província de Santa Fé,
1905, e morreu em Buenos 
Aires, em 1981, aos 76 anos. 
Dizem que ele se engasgou 
com um ossinho de galinha.
- Mas é possível que isso fa

ça parte do mito - adverte a 
pesquisadora argentina Cecilia 
Rabossi, uma das curadoras da 
exposição.

Lembra Cecilia que Antonio. 
Berni é tido como um dos 
maiores artistas de seu país. 
Em vida, ele foi amplamente 
reconhecido e recebeu prê
mios internacionais importan
tes, como o da Bienal de Ve
neza. Depois de morto, che
gou às cifras milionárias. Em 
dezembro de 1996, uma tela 
sua bateu o recorde para 
pintura argentina no mercado 
internacional: o óleo Os Emi
grantes foi vendido por US$ 
552,5 mil num leilão da Casa 
Christie’s, em Nova York.

Bemi trabalhou em diferen
tes áreas: fez pintura, desenho, 
gravura, objetos escultóricos, 
murais, tapeçarias e ilustra

res para livros. Ele começou 
uno aprendiz num ateliê de 

vitrais e, aos 14 anos, já estava 
expondo. Com uma bolsa de

estudos, estudou em Paris 
o mestre cubista André Lothe 
(também professor de Iberê 
Camargo). Teve contato com 
os surrealistas, os dadaístas e 
os futuristas. Conviveu 
Picasso, De Chirico e Bunuel. 
Ficou célebre sobretudo pelo 
seu engajamento político e pe
lo seu experimentalismo esté
tico. Bemi é tido como o cria
dor da técnica da xilocollage, 

combinação de xilogra
vura (em que se desenha com 
instrumentos cortantes sobre 
uma superfície de madeira) 
com a colagem de objetos re
jeitados pelos grandes centros 
urbanos. Foi nessa técnica que 
ele deu vida a dois persona
gens que o acompanhariam 
por mais de 20 anos: o meni
no Juanito Laguna, morador 
de uma favela, e a prostituta 
Ramona Montiel.
- Era a forma que ele en

controu de mostrar a realidade 
econômica e social da Argen
tina — diz Cecilia Rabossi.

com
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Desenhos feitos para 
“Decameron” nunca saíram

A aparição de Juanito e Ra
mona coincide com a das pri
meiras favelas de Buenos Aires. 

U Observa Cecilia que os mate- 
f riais empregados pelo artista em 

suas xilocollages eram os mes
mos que os favelados usavam 
na construção de suas casas.
- Berni tinha um compro

misso político muito forte - 
sublinha a curadora.
- Pintar - costumava dizer o 

próprio artista - não é só 
modo de fazer, é um modo de 
pensar que deve transcender.

A seleção dele que está a 
partir de hoje no Margs inclui, 
além das gravuras, as matrizes 
originais. Os desenhos esco
lhidos foram vistos pouquíssi
mas vezes, mesmo na Argenti
na. São os originais que ele 
fez nos anos 70 para ilustrar 
Don Segundo Sombra, de Ri
cardo Guiraldes, e o clássico 
Decameron, de Bocaccio. Os 
desenhos do Decameron fo
ram tidos como “fortes” na 
época e nem chegaram 
publicados.

um

uma

0 personagem Juanito Laguna apareceu numa série de xilogravuras que Antonio Berni criou nosünos 60

de S^avuras do argentino Antonio Berni
QUANDO: de hoje a 20 de janeiro, de terças a domingos, das lOh 
as 19h, com entrada franca. Abertura, hoje, às 19h

,mS Piwootecas do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli (Praça da Alfândega, s/n°)
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O imagmario
portenho

A preocupação Picasso e De Chirico. No retorno à 
humanista é o traço Argentina, sua obra adquiriu um 
marcante da obra de tom expressionista, ao exibir a mi- 
Antonio Berni. De séria e o atraso das regiões perifé- 
forte acento narrati- ricas do país. 
vo, seu trabalho
abrange a exclusão Rosa Maria Ravera (1968) que: “Não 
social e moral atra- é por certo de Bemi o âmbito do es- 

mr11 vés de Personagens pírito, e sua pintura jamais o alcan- 
como Juanito Lagu- ça nem o busca, porque melhor re
na e Ramona Mon- cria ele a alma do mundo, que vaga 
tiel, oferecendo um inseparável da matéria... É através 
rico painel do imagi- da matéria que Bemi encontra sua 

nário portenho. Aliás, o conjunto de grandeza, com uma alquimia artís- 
xilogravuras de Juanito Laguna foi tica que tenazmente fabrica 
premiado na 31- Bienal de Veneza, tros, por entender que enquanto o 
A obra gráfica do artista inclui gra- homem vive, os monstros existem”, 
vuras e ilustrações para livros e pe- Berni criou uma nova técnica de 
riódicos (criadas entre os anos 60 e gravura: a xilocollage, reunião da 
70), que estarão expostos no Margs cópia prensada da xilogravura 
a partir das 19h de hoje. A curado- a colagem. O artista trabalhou tam
pa é de Cecília Rabossi e Laura bém como ilustrador de livros de

José Hemandez, Walt Whitman e 
Nascido em Rosário/AR (1905/ Ernesto Sábato, entre outros. E, nos 

1981), Berni é um dos artistas mais anos 70, fez as ilustrações do Deca- 
importantes da primeira vanguar- meron, de Bocaccio. 
da do século XX na Argentina, a 
chamada Escola de Paris. Isso por
que o artista, que seguiu para a ca
pital francesa aos 20 anos, ali con
viveu e recebeu influências de per
sonalidades como Lefebvre, Bunuel,

Sobre o artista, disse a crítica

mons-

com

Buecellato.

A exposição, no Museu de Arte Ado 
Malagoli (Praça da Alfândega, s/n2), 

pode ser visitada até 20 de janeiro de 
2001, de terças a domingos das 10 às 
19h. O patrocínio é da Brasil TelecomHumanismo e fantasia sâo temas constantes na obra de A. Berni
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A vanguarda argentina no Margs
Museu exibe gravuras e ilustrações de Antônio Berni e recebe doação de obra de Aldo Locatelli

gaúchos podem conferir, a partir das 19h de hoje. com Ufèbvre, Bunuel e Picasso. Esta experiência o con- 
Wno Margs (Praça da Alfândega, s/n9), a obra do artis- verteu num dos maiores nomes da argentina do século 
ta gráfico argentino Antônio Bemi. O artista viveu entre XX, a chamada “Escola de Paris”. O trabalho do artista é 
1905 a 1981, tendo estudado e convivido, na França, marcado por uma preocupação humanista, a julgar por

seus personagens mais famosos - 
SgSpg] Juanito Laguna e Ramona Montiel - 
WwS exc^u^os social e moralmente, num 

rico painel do imaginário portenho. A 
exposição reúne gravuras e ilustra
ções para livros e periódicos, realiza
das entre os anos 60 e 70.

Na abertura da mostra, patrocina- 
í-jU da pela Brasil Telecom, a empresa e o 

Instituto Arte Viva vão doar um afres
co de Aldo Locatelli para o museu. Até 
o momento, a instituição não tinha em 
seu acervo nenhuma obra do famoso 
pintor italiano (1915-1962), radicado 
em Porto Alegre em 1950. A exposição 
poderá ser visitada até o próximo dia 
20 de janeiro, no Margs.

. Na ocasião, a diretora de Relações 
Institucionais da Brasil Telecom, Eva 
Dóris, falará sobre “Nova Política de 
Patrocínios Culturais”.

Painel
RECITAL — O grupo musical En- 
semble 33 realiza recital hoje, às 
19h, no Instituto de Artes da 
Ufrgs (Senhor dos Passos, 248). 
Com direção de Fernando Mattos, 
o programa apresenta músicas de 
Bach e Riley. Entrada franca. 
POESIA — O recital poético “Lí
rios Rádio-Ativos" será exibido 
hoje pelo grupo Metal Contra as 
Nuvens, da Escola Baltazar de 
Oliveira Garcia, às 21h, na Sala 
309 da Usina do Gasômetro (João 
Goulart, 551). O espetáculo tem 
lirismo de poetas como Quintana, 
Drummond, Cazuza, Bilac, Rosa 
Vijande, Rossyr Bemy e outros. 
FILOSOFIA — Foram prorrogadas 
até o dia 30 as inscrições para o 
“Pensare - Salão de Vivências e 
Ciclo de Debates sobre o Ensino 
de Filosofia”, que vai de 4 a 8 de 
dezembro na Câmara Municipal^
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Berni retrata a miséria e o atraso das regiões periféricas da Argentina
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Museu
Além da abertura 

da mostra da obra 
gráfica de Antônio 
Bemi, outra cerimô
nia vai movimentar o 
Margs hoje. É a doa
ção de um belo afres
co de Aldo Locatelli, 
pertencente a Carlos 
Alberto Dariano, que 
integrará o acervo do 
museu.
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Obras gráficas fecham ano do Margs
és-» r-—°Be,ni ~ser - - "^-üs-íüS»w Grande do Sul (Mares) está È „!?> *? ™ d0 de uma das ,asesrecebendo, até o dia 20 dc jariei- 9 SntHff^Pr°dUÇâ°

ro dc 2001, uma exDosicão rins w Eld cxp,lca ^ue a
trabalhos do artista plásüco ar- m Ilííf3 Sl??U a parUr de uma
gentino Antonio Bemi A mos- 'Â m^i Sa feita P°r tecnicos do
tra, intitulada “Antonio Bemi - ■ COm,a postenor classifi-
Obra Gráfica", reúne 130 traba- § -Ç daS obras/ 0s 1131)311108
lhos, entre séries de gravuras e I S7°’ ü* SUa P13*01™’feitos em
ilustrações para livnJe periódi- I Í^S'nteCnÍCa ̂ P13™3
cos realizados entre as décadas I prop™ e51ue reune a có-
de 60 e 70. As visitações com II ™ pren8ada da xilogravura
entrada franca, podem serTeh I 3 foíagem. Cecüia teve o
tas sempre de terças a domin- |i uf dfe Mjlecionar scmPre o
gos das 101. às 19h nas pinaco- I s“ ' °S rascunh,os e
tecas do Margs (Praça da Alíân- ® fU3s P13^1208- para que o leigo
dega. s/n9). entenda de onde surgiu a idéia

Esta é a última atividade 1 ° Utilizando dois n*
cultural programada para ser «Jsstrrrss m

II==SSéí=mmmm mmwmÈ
~»■» c— ««,

Brasil Telecom incentiva cultura no d
<- -■ —    FOTOS PAULO NUNES ■*

nas

ais
A Brasil Telecom deverá invesür 20 mi

lhões de reais em projetos culturais e sociais 
em todo o Brasil, quatro mühões além do 
que loi investido este ano nos dois setores. O 
montante foi revelado pela gerente de Proje
tos Culturais e Sociais da empresa, Eva Dó- 
ns, durante a abertura da exposição “Anto- 
mo Bemi - Obra Gráfica", no Margs.

Segundo ela, a vinda da mostra, aliada à 
doaçao de um afresco de Aldo Locatelli ao 
museu fazem parte da primeira etapa de 
uma serie de atividades previstas pela CRT 
Brasil Telecom para o Rio Grande do Sul __

musica interessados em receber apofo da empresa friidns S0™ CVentos de VU,to estâo sendo 
A gerente disse que, dessa forma eles noderão Sh E , do- °S grupos locais terao a oportu- 

se esfruturar para se apresentar no Centro dopaís de do Sul ^ trabalhos fora do Rio Gran-
Cecilia Rabossi é curadora da mostra no Margs
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Gravuras 

de Berni 

no Margs
As obras de um dos mes

tres da gravura, Antonio 
Berni, podem ser conferidas 
até o dia 20 de janeiro nas 
pinacotecas do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli, o Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n°). São 
104 gravuras e desenhos (fo
to) que pertencem a coleções 
particulares portenhas, a 
maioria da família do artista. 
As obras estiveram no Mu
seu de Arte Moderna de 
Buenos Aires, no ano passa
do, e também passaram pe
las cidades de Córdoba e 
Rosário, ambas na Argenti
na. No Brasil, a primeira ci
dade a receber a mostra foi 
Porto Alegre. Em seguida, a 
itinerância continuará por 
Brasília, Curitiba e Rio.

Berni nasceu em 1905, em 
Rosário, na província de 
Santa Fé, e morreu em Bue
nos Aires, em 1981, quando 
tinha 76 anos. Os trabalhos 
que produziu são os mais di
versos. Pinturas, desenhos, 
murais, tapeçarias, gravuras 
e ilustrações para livros fa
zem parte do currículo do 
artista, que começou sua 
carreira como aprendiz em 
um ateliê de vitrais. Precoce, 
aos 14 anos expôs pela pri
meira vez e não parou mais. 
Chegou a estudar em Paris e 
trabalhou ao lado de surrea
listas, dadaístas e futuristas.

Sua fama se deve em 
grande parte ao fato de ser 
considerado o criador da 
técnica da xilocollage, que 
reúne xilogravura com cola
gens de objetos desaprovei- 
tados pelos grandes centros 
urbanos. A exposição pode 
ser vista de terças a domin
gos, das lOh às 19h. Ama
nhã, véspera de Natal, o mu
seu não funcionará.
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