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21 DE DEZEMBRO DE 196<FÕLHA DA TARDE— 44

MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA" 

HOJE NO MUSEU DE ARTE DO RGS
u

Esta noite, às 20 horas, 
será inaugurada no Museu 
de Arte dá Rio Grande do
Sul, altos do teatro São para a mais - importante Ira. 
Pedro, a exposição “Meio exposição do ano no cam- 
Século de Arte Nova”, que po das artes plásticas, 
é constituída do acerco do 
Museu de Arle Contempo
rânea de São Paulo.

convidados especiais, cole- Sul, que uniram os seus es- 
cionadores, estarão esta forços para promover à 
noite presentes ao Museu, vinda da importante mos-

São 50 telas, de mestres 
famosos do país e do exte
rior, que estarão à disposi
ção dos interessados hoje; Pedro.

a partir das 20 horas n 
museu que está situad 
nos altos do Teatro SãC

Dl CAVALCANTI

A promoção' é do Cor
reio do Povo e do Museu 

Intelectuais, jornalistas, de Arte do Rio Grande do

UM CHAGALL

Entre as telas hoje em exposição: "Os Pesca

Na mostra que hoje inaugura, auto-retrato (le Mare Chagall
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MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA
Am- «ova. São quarenta « oito artistas estrangeiros e brasileiros e 
quase que imicamente de pintores, pelas dificuldades de transporte.

Nesta primeira passada em revista do panorama sintético e di
dático, temos em vista o público que acorreu acs pregões da Mos
tra e a falta de nove trabalhes, que devem estar chegando agora.

Chagall nos aguarda na entrada do Museu com o seu AUTO-RE
TRATO. O rico catálogo nos encaminha para Metzinger, Boccioni e 
Permeck'2. Aguardamos o ausente Kandinsky, cujo centenário 
natalino transcorreu há poucos dias. Fernando Leger, cuja retros
pectiva tivemos numa Bienal Paulista, aqui está. 
leva para lá do futurismo, do cubofuturismo e do expressionismo 
e da linha abstrata e de Sofie Arp e Vasarely * da ótica e da esti-

pintura metafísica, passamos as

Crítico de arte há trinta anos, temos testemunhado significativas 
mostras mundiais, nacionais e brasileiras de artes plásticas em Pôr- 
to Alegre.

A primeira de envergadura teve lugar na extinta Galeria do 
"Correio do Povo", em 1947 e> era promoção do Ttamaraty e era o 
melhor que havia de brasileiros e de estrangeiros no padrão mo
derno e isso de Portinari, Di Cavalcanti, Guignard a Iberê e Lazar 
Segall, Milton Da Costa a Zach, Karel, Vlaminck. Bonnard e Raul 
Dufy.

Max Em st nosTiremos uma mostra livre, com obras atribuídas a Renoir, Kan
dinsky, Laurencin, Vlaminck e outros que tais. Não faltaram mos
tras brasileiras, como a de 1955, no Museu d-' Arte do RGS e além 
das regionais e da Pan-Americana, do Uruguai, da Alemanha e de 
outros países.

Em 1960. a Divisão de Cultura da SEC, na gestão de Maria Mo
nte. promoveu no Museu de Arte do RGS e no Mataborrão o Fes
tival de Artes Plásticas Contemporâneas, sendo que a representa
ção mundial foi no Museu e a brasileira no Mataborrão. A repre
sentação brasileira revelou a vanguarda brasileira e o Museu de 
Arte Moderna de São Paulo trouxe então a pintura de franceses e 
residentes em Paris e italianos e um gravurismo de ambos os paí-

ífstiea e cromática de Leger. Da , .
- ; mais recentes da Europa e EUA. com Appel, Davie Hun- 

derwasser, Uebenztejn e leslie. ^ . ,
A nova figuração é ilustrada pela pintura brasileira e isso ae 

Anita Malfatti e Di Cavalcanti à Tarsila do Amaral e de Ernesto 
De Flori a Antonio Gomide. Paulo Rozzi Ozir. Vemos trabalnos - 
de Volpi. Zanini. Cicero Dias. Rebolo, Guignard. Pancetti. .lbere Ca
margo. Milton Dacosta. Danilo Del Prete Maria Leontina, Mana- 
bu Mabe. Ivan Serpa. lanelli, Piza e Shiro. Krajcberg. Wesley Du- 

Antonio Dias são os dois mais novos, com os japoneses

gerações

ses.
De Bazaine. Berard, Bozzolini. Deyrolle. GSschia. Magnelli, Ma- 

nessier a André Masson e a italianada com Afro. Bivolli. Campigli. 
Casorati, D-e Chirico, Rosai, Saetti, Sironi, Severini, Soffiei. Sol- 
dati e Tosi.

No Gravurismo tivemos duas obras de Picasse. Henri Adam e

ke Lee e _
Kusino Bin Kon e o italiano. Donato Ferrari. •

Não esqueçamos que devemos voltar a sublinhar quase de/, 
obras ausentes e a serem incorporadas por estes dias à presente 
Mostra.

Não fazendo injustiça, não podemos ainda deixar de lembrar 
uma Mostra que nos veio num barco de guerra, com uma alta 
seleção de valores contemporâneos e que então ancorou em nosso 
cais e na qual havia valores brasileiros de vanguarda e inéditos, 

de vários conhecidos, mas também de órbita alta.
Não precisamos encarecer o que foi o ato inaugural. O mun

do das artes plásticas esteve presente. A representação de obi> 
r, ue nos veio da Paulicéia vale por uma verdadeira festa e fim de 
ano artístico da cidade com chave de ouro. Ê mna_ pequena apo
teose ao élan contemporânea, hoje nova. mas amanha jahi.-tórica, 
como algumas correntes que se vao exaurindo, do ^turismo ao 
Cubismo Ortodoxo, subsistindo somente a contritouiç^o pe^. 
os achados, as direções fecundas e os valore^ genuínos e *obi‘ 
salientes na peneira crítica do perene discernido do eiemero, co 
mo o trigo e o joio. o universal e essencial face ao acidental. pai- 
ticular. cxcrescéncia ou aleatório como moda, capricho 
sistente. — A. O.

Fiorini.
Outras mostras temos tido e, entre elas. a recente de uma pi- 

nacetéea local, com pujança e qualidade ótima.
Estamos ante outra promoção significativa para a História do 

Plasticismo no RGS.
A mostra promovida, em conjunto, pelo Museu de Arte do RGS 

e “Correio do Povo“ devemos ao Museu de Arte Contemporânea da 
T'niversidade de São Paulo, que herdou o patrimônio da fundação 
do Museu de Arte Moderna, criado pelos Matarazzo.

0 a par

Estamos ante uma mostra de sentido difusivo c didático, com 
caráter seletivo e reduzido, para efeito de giras pele País. a meia 
centena de exemplares ilustrativos de correntes e vultos dos mais 
significativos, quando o Acervo total de tal instituição é de mui
tas centenas.

É a II Exposição Circulante de Obras do Acervo do Museu de 
Arte Contemporânea da USP essa que versa sôbre Meio Século de

I

»

Na inauguração da mostra “Meio Século de Arte Nova”, ocorrida 
quarta-feira última, o dr. Paulo Xavier, diretor do Departamento 
de Ciências e Cultura do Estado, e Carlos Reverbel, nosso compa

nheiro de redação. “Meio Século de Arte Nova”, que promovem o 
“Correio do Povo” e o MARGS, pode ser admirada diariamente no 
Museu de Arte, nos altos d0 Teatro São Pedro, das 14 às 20 horas
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MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA *
, , .í;!1'1'' 0 dl'..al lc :"1;l. trinta ar.oi. tomos testem unhado siyoiij.ativas 
to AÍegr-nUlndia'S' 1’Sl l011i,ls c brílí'leii'as de artes plásticas

A primeira de envergadura teve lugar na extinta Galeria do 
••forrem do l'ov0", cm 19-i; e era promoção do Itamarat’ • era o 
memor que havia cio brasileiros c de estrangeiros no padrão mo- 

""u ÜC I‘orllnan- Dl Cavalcanti, Guignard a Iberc- o Lassar
riiif> !' " a C£“ta 3 Zach> Karcl, Vlsfumok. Bonnard

*°var Quarenta e oito artistas esírmige. ro.-, e brasileiros * 
niK.,c trtte unicamente de pintores, pelas dificuldades cie transporte 

.'«esta nrmu-ira passada em revista cio panorama sintético o dÉ 
onti«-o, temos cm vista o piVblico que acorreu acs pr :òos da Moç- 
rra e a falta cio nove trabalho»?, que tíovem estar chegando z-.ora~.

i bagall nos aguarda, na entrada cio Museu co:n o seu AUTO-RF• 
'PRATO. O rico catálogo nos encaminha para Metringer. BO'cior.i V 
Pomerkr. Aguar damos o ausente Kandinsky, cujo cem- ário 
natalino transcorreu há poucos dias. Fernando Legrcum retres- 
pevtiva tivemos mima Bienal Paulista, aqui está. 
ieva
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e Raul
Tivemos uma mostra livre, com obras atribuídas a Rcu-.oir Kan-

si
outros ®, ;'cs d Pa“"Ainencanai do Uruguai, da Alemanha e do

.'.i-/E«vÍ!!a- a Divi;í° d€ ','u,Iura da -SE<’- »» se-tào de Maria Mo- 
p.o :.ovcu ,.o eu c;e Arre cio RGS «■ no M.u.«borrão o Fcs- 

'-U-“ J,f Bh-at.ras -■«mump.Mãneio. sendo que a repre ,enta-
•io mu., ct, a i foi no Museu e a brasileira no Mata borrão. A repre- 

M''!.-..;;.0 i.rasil. u-a revelou a vanguarda brnmleiv.i e o Museu de 
Alie Moc: ina do S-o Paulo trouxe então a pintura do franceses e 
IC--KI. ute.s cm Paris e italianos e um gravurismo de ambos os p.ai-

.......................... - AI-:; Err.r-t nos
p:.ra ao lutunsmo. do cubofuíurismo e do expressionismo 

• oa linha ah*trata e de Sofie Arp e Vasarely <e da «'.rica c ca esti- 
iisi.c,-. o cr.imltica de Leger. Da pintura metafísica. Tossamos à.« 
ftrr-.cócs recentes da .Europa e EUA, com Appel, bavie Hun-
ctrvraster. L-■••benztejn e Leslie.

•V rova figuração é ilustrada pola pintura brasileira a í-.d de 
Anita M.sliulli c Di Cavalcanti á. Ta rs Ua do Amaral e cie Ernesto 
I Fiori, Anlonio Gomide, Paulo Ttov.i Ozir. Vcnn-, tr-balhos 
dc Volpi. Zanir.i. Ci.-ero Dias. Rebolo. Guignard. Par,, clti. Tbor- Ca
margo, Milí< n Dacosta. Danilo Dc! Preto Maria Lu-ontina. Matia- 
b;i Mr.bc. i-,m Serpa. lanei li, Pfea e Shiro. Krajcbevg. tVc«U.j D;i • 
’•«•• Lee e Antonio Dias são os dois mais novos, com os japoneses 
Kti-dno Biij Kon c o italiano Donato Ferrari.

Mão esqueçamos que devemos voltar a sublinhar o.uas do/, 
«br:. ausentes c a sovem incorporadas por estes dias a pi escute 
i/. ostra.
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De Ita/ainc. Bcraid. UoxxrMnl Deyrolle. Gisohia. Magnelli. Ma-rA-,;: •ssrtó’Afro' ........ *“•
cl.ili e '1 Sevcrini. Soí fiei. Scil- tí Pi. p>

p oXo Gn.vurismo tivemos duas obras de Picasso. Henri Adam. « 
FiO 1:11.
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Não fa/ondo injustiça, não podemos ainda deixar de lembrar 

ttma Mostra que nos veio num barco de guerra, «om uma alta 
srlr.-ão cie valãres contemponlnecs e que então anccrou cm . osso 
«ri- e na qual havia valores brasileiros de vanguarda » inédito.-. 
a par de vários conhecidos, mas também de órbita alia.

Xão pro.psamos encarecer o cnie foi o ato inaugural. O imin. 
cl.« d.-s artes plásticas esteve presente. A representai ão de <-bra« 
«, ie nos veio da P«mli« cia vale por uma verdadeira fr-sia o fim cie 
;«.'.«• artísfie.j da cidade «om chave (ie ouro. t: uma peque. 1;, ap«i- 
te «se ao cl. n eontemporánea. hoje nova. mas ..manhã já hisl-h ica. 
«cepo algiiiiias correntes que se vão f-xaurir.tí". do Futurismo a«> 
(' :bi.-m«. Ortodoxo, .-ubsistincio somem v a cor.tr.btinão cia r«e •,'iis... 
o.- ... bacios, as ciire« òe- fecundas * os valòrc-s genuíno.- - s«-b.e»- 
«•!:: «tes. na pe.ieira crítica do perene discernido do i.‘ro. 
n o. o trigo •• o joio. o universal e essencial face ao a- ide.ital. ••«r. 
H« ular. •v.’ce’-*5i;“i!ci.i ou aleatório- como moda. capricho e m- on- 

si-iente. —.A. O.

ía£-*■

Outras mostras lemos tido e. entre elas. a recente de 
na«s,te.«a local, com pujança e qualidade ótima.
PI Jticismo-nô^RGs’U'a J,r°inoça° •-'«nificativa pava a História do •

A nia-tra promovida, em conjunto, pelo Museu rlc Arte do TlC-i 
e •/ orrrtu do Povo- devemos ao Museu de Arte f'ontemporãnea da 
T,im< 1-sui.ic.e dc- São Paulo, 
cio Museu cie A.le Moderna.

1 ” t^r
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□B -rÍRque herdou o p..tnm«'mio ds fundação 
«nado pelo M,«tara/./.o.
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E-tau-i ante um.i moslra de sentido difu.-ixo » didático. c< ir 
c.,v.icr seletivo c reduzido, para ef« ito de giras pd«. paí>. a meia 
caule na d exc-multrc.- ilustrativos do correntes- c vultos dos. maií 
si a n ii'i cativos, quando o A«.èr\o total de tal instituição f de mui
tas «-ente.-.a-.

É a u Expoai.-So firculante de Obras d«, Aeftrc o do Museu de 
Aitc Montcmporánca da USP essa que versa sobre Meio Século cie
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in Esta Noite
Uocomotive

A LAN DA VIE

lini dos quadros que faltavam. Chegou ontem: ‘ Jogo de Billi n.o 2“

CHFGARAM NOVE IMPORTANTES TELAS QUE 

COMPLETAM MOSTRA DO "MEIO SÉCULO"
Chegaram tiove quadros, os 

nove importantes quadros que
li» do Amaral; “Telamosaico”, A exposição estará aberta da*
de Artur Luiz Piza; “Tríptico”, 14 às 19 horas. O Museu de At

estavam faltando, e que comple te do Rio Grande do Sul, estáde Flávio Shiró; “Arcadhl D’y
tam a exposição “Meio Século situado nos altos do Teatro SãoSaint Amer”, de Wésley Duke
de Arte Nova", que está no Mu- Lee. Pedro, à Praça da Matriz.
seu de Arte. do Rio Grande nu
ma promoção do Correio do Po
vo e aquela entidade da SKC,

As telas chegadas são:

“Marinha", de Constant 1^-
meke; “Composição Clara”, de 
Kandinski; “Figura Axíal”, de
Jan Lebenztejn; “Jôgo de Bili”, 
de Allan Davie; “Cracóvia”, de

v

Aifred Leslie; “Estrada de Fer
ro Central do Brasil”, de Tarsi- »

*

'



" COBRE10 DO POVO " - 31/12/66

SÁBADO, 31 DE DEZEMBRO DE 1966

Tarsila do Amaral já pode ser vista no conjunto da exposição “Meio Século de Arte Nova", que foi 
tão bem recebida pelo põrto-alegrense, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, agora em novo ho

rário destinado à visitação pública

Pórto Alegre Percebe a Importância 

da Mostra “Meio Século de Arte Nova’’
Indiscutivelmente a maior 

promoção no setor das artes 
plásticas, a exposição “Meio 
Século de Arte Nova”, do Acêr- 
vo do Museu de Arte Contem
porânea da Universidade de 
São Paulo, que agora se desen
rola no MARGS, tem recebido

por parte do publico gaúcho a 
melhor acolhida possível.

É impressionante a quantida
de de visitantes que diária-, 
mente procuram o Museu de 
Arte para tomai- um contato 
direto com esta magnífica mos
tra, cujo valor didático não é 
desconhecido por ninguém.

Embora o ano que linda, a 
referida exposição deverá per
manecer montada até o mês de 
março do corrente ano, por
quanto nesta ocasião será de
senvolvido o trabalho de visitas 
por parte dos colégios e escolas 
de Pôrto Alegre, o que confere 
uma visitação da ordem de 
mais de 2.000 pessoas,-entre es
tudantes e professores.

Entretanto, a partir do mês 
de janeiro que agora se inicia, 
o horário do MARGS, deverá 
sofrer uma substancial modifi
cação, porquanto permanecerá 
aberto apenas de tèrças a sex
tas-feiras, no horário das 14 às 
18 horas, não abrindo à noi
te, nem aos sábados, domingos 
e segundas.

Conforme já foi noticiado an
teriormente, já se encontram 
expostas, no MARGS as restan
tes nove telas que não haviam

com a transportadora já íoi re
solvido. Assim, quem ainda não 
teve a oportunidade de ver a 
exposição completa, pode fazê- 
lo, visitando o Museu no seu

«

horário.
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I

DI CAVALCANTI — OS PESCADORES, ÓLEO, 1951 — Continua aberta, com notável afluência de 
publico, no Museu de Arte, a importante mostra “Meio Século de Arte Nova”, realizada em promo
ção conjunta com o “Correio do Povo”. A obra acima, de Emiliano Di Cavalcanti, faz parte da va
liosa coleção do Museu de Arte da Universidade de São Paulo, que Pórto Alegre aprecia no momento.

nos altos do Teatro São Pedro.

/

1
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. L.

ARTE NOVA NO MUSEU DE ARTE
“Figura com página de música (1938'. cie Gino Severini, é um dos 
quarenta e nove trabalhos que integram a mostra “Meio Século de 
Arte Nova”, que. em promoção conjunta do “Correio do Povo” e 
do Museu de Arte do Pão Grande do Sul. pode ser diariamente vi
sitada. — das 14. às 20 horas — no salão da referida entidade go
vernamental. instalado nos altos do Teatro São Pedro. A maior 
exposição de artes plásticas circulante na América Latina. “Meio 
Século de Arte Nova” se compõe de parte do riquíssimo acérvo do 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
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A tela “Composição Clara”, de autoria de Kandinky, que integra 
a mostra “Meio Século de Arte Nova”, em desenvolvimento no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, promoção do “Correio do 
Povo” e MARGS, pintada em 1942. pode dar uma idcia clara “de 

coordenação lírica e até mística dos signos e còres”

MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA

Kandinsky - Desbravador 

da Arte Abstrata
-A propósito da exposição cir

culante do Acèrvo do Museu de 
Arte Contemporânea da Uni
versidade de São Paulo, deno
minada “Meio Século de Arte 
Nova”, e que agora se' encon
tra no Museu de Ai-te do Rio 
Grande do Sul, em exposição 
que deverá desdobrar-se até 
março do corrente ano, graças 
ao esfórço conjunto do “Cor
reio do Povo” e do MARGS, 
passaremos a oíerecer aos nos
sos leitores rápidos dados bio
gráficos dos artistas constan
tes da referida exposição, ten
do em vista um maior aprovei
tamento didático da mesma.

* KANDINSKY

diretor da Academia de Belas 
Artes de Moscou, e ali realiza 
um grande trabalho, que inclui, 
entre outros, a reorganização 
dos museus russos e a criação 
do Instituto de Cultura Artís
tica. É nesta oportunidade que 
vem a conhecer Pervsner, Gabo 
e Chagall.

Ainda como professor da U- 
niversidade de Moscou, no ano 
de 1920, apresenta uma expo
sição individual naquela cida
de, a qual deixa em fins de 
1921, para dirigir-se a Bauhaus 
(Weimar), onde é 
professor, e, um ano após, vem 
tornar-se vice-diretor da mes
ma.

V

nomeado

No ano de 1925, em Dessau, 
cria um curso de Pintura Li
vre, publicando, no ano seguin
te. mais uma obra, desta 
intitulada “Point, Ligne et 
Surface” e comemora o seu 
sexagésimo aniversário com 
inúmeras exposições. A partir 
de 1927, até o ano de 1932; rea
liza uma infinidade de viagens. 
Após a tomada do governo a- 
lemão pelos nazistas.
Bauhaus interditada pelo go- . 
vêrno, Kandinsky resolve fixar 
residência em Paris, onde fica 
até o fim de sua vida.

Já em Paris, no..ano de 1937, 
cinquenta dos seus trabalhos 
são confiscados pelos nazistas, 
sob a alegação de que sua o- 
bra é “arte degenerada”. Ain
da assim realiza exposições 
Londres, no mesmo ano, 
seguinte: uma exposição 
Paris, e outra em Nova York.

Kandinsky faleceu em Paris 
em 1944, com 78 anos de ida
de, e após a sua morte diver
sas galerias organizaram mos
tras retrospectivas dos seus 
trabalhos.

Por sua obra abstrata da é- 
poea do “Blaue Reiter”, Kan
dinsky é o precursor da pintu
ra efusionista, lírica e neo-ex- 
pressionista, que ocupa um lar
go setor da pintura abstrata. 
Mais tarde, por volta de 1921, 
êle introduziu em sua obra os 
elementos geométricos de Ma- 
levitch. Posteriormente ainda, 
sem dúvida pelo contato man
tido com Paul Klee, professor 
como êle em Bauhus, um ele
mento piais poético e refinado 
surgiu em sua obra. O último 
período de sua vida foi carac
terizado por composições de 
grande delicadeza e beleza cro
mática, e a fantasia de sua 
forma ficará para sempre mar
cada.

Nenhum artista do seu sé
culo nos deu uma obra mais 
rica, nem mais variada, do que 
êste que foi, sem dúvida, um 
dos grandes da arte abstrata.

Êstes, em rápidas pinceladas, 
alguns dados sôbre a vida do 
genial artista, cuja obra, ainda 
hoje, exerce tanta influência 
nos caminhos da arte contem
porânea.

Wassili Kandinsky nasceu em 
Moscou em 1866, e morreu em 
Paris em 1944. Tendo iniciado 
os seus estudos em Odessa, 
completou-os na Universidade 
de Moscou, onde formou-se em 
Direito e Economia Política. 
Aos 23 anos de idade, em 1889, 
foi enviado numa missão et
nográfica ao norte da Rússia, 
tendo, após, ido a Paris, antes 
de ser nomeado diretor artís
tico duma importante impres
sora de Moscou. Em 1896, com 
trinta anos de idade, Kandins
ky fixa-se em Munique para 
estudar pintura. Ali vem a co
nhecer Jawlensky e, depois, 
realiza a sua primeira exposi
ção. ficando em Munique -até 
1901.

No período compreendido en
tre 1902 e 1911, Kandinsky via
ja por tôda a Europa e parte 
do Oriente Médio. Entremen- 
tes, colabora na revista “No
vas tendências”, fazendo xilo
gravuras. é ainda neste perío
do que vem a conhecer Franz 
Marc, Make e Klee.

Após 1911. publica a sua o- 
bra intitulada “Du Spirituel / 
dans L’art” e pinta as suas 
primeiras telas abstratas, ao 
mesmo tempo que funda, junta
mente com Franz Marc, o gru
po “Der blaue Reiter” e, ain
da, um importante almanaque 
com o mesmo nome.

No ano de 1913, “Der Sturm”, 
periódico alemão, publica seu 
ensaio autobiográfico, “Regard 
sur le Passé”, no qual o ar
tista conta todo o caminho tri
lhado até a abstração.

Quando da declaração da I 
Guerra Mundial, êle se refugia 
na Suiça, voltando, após, para 
a Rússia, pela Itália e os Bál
cãs. Entretanto, êle jamais a- 
bandonara a Rússia, pois des
de 1896. quando de sua ida a 
Munique, Kandinsky sempre 
retornava à pátria, anualmen
te. para passar algumas sema
nas. Agora, entretanto, forçado 
pela guerra, fica retido em seu 
país até 1916, quando viaja pa
ra Estocolmo; de lá vai até a 
Finlândia (em 1917), seguindo, 
neste mesmo ano, para a ex
posição de Helsinque e. após, 
a São Petersburgo (Leningra- 
do).

■ •

e com

em
e no 

em

Paulo Condini

Finda a guerra, é nomeado * Fonte: “Dictionriaire de la 
peinture abstraite” — Fernand---
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SÁBADO, 7 DE

Boccioni: “Desenvolvimento de uma garrafa no espaço’’.

MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA

Boccioni — o I empo e o Espaço
Quando partimos de São Paulo, para tra

zer a Porto Alegre a exposição “Meio Século de 
\rte Nova” , que agora se encontra em desen
volvimento no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. e cuja realização só foi possível median
te promoção conjunta do “Correio do Povo” e 
do MARGS, uma das nossas principais preocu
pações dizia respeito ao transporte da caixa que 
continha a peça de Boccioni. “Desenvolvimen
to de uma garrafa no espaço”. E isto. não é 
só devido ao seu elevado valor, como também, 
pelo fato de ser uma das mais importantes e 
representativas obras do movimento futurista.

Hoje o põrto-alegrense pode vé-la sem maio
res problemas, para tanto, basta ir ao MARGS 
e admirá-la junto còm mais quarenta e oito 
obras dos mais representativos autores de ca
da um dos movimentos que. desde o cubismo 
até os nossos dias, têm surgido.

* BOCCIONI
Umberto Boccioni nasceu em Régia, na Ca

lábria (Itália), em .1382, e faleceu, próximo a 
Verona. em 1916, em pleno período da Primei
ra Guerra Mundial. Com dezenove anos de ida
de se transferiu para Roma onde veio a co
nhecer Severini e Baila, as quais exerceram 
grande influência em sua vida, a ponto de fa
zê-lo iniciar-se na pintura, a qual se dedica 
com afinco até 1909. À partir- de então, junta
mente com Severini e Baila, fundam o movi
mento chamado de “Futurismo Pictural” e lan
çam o famoso manifesto de 1910.

Nos anos de 1911 e 1912 viaja para Paris, 
por ocasião da Primeira Grande Exposição Fu
turista, depois disto, evolui para uma pintura 

mais dinâmica, que vai conduzí-lo à abstração,

o mesmo acontecendo com a sua escultura.
Intervencionista, Boccioni parte para o front 

da primeira guerra, desde a entrada da Itália, 
no conflito. Entretanto, ali, morte pouco glo
riosa o esperava. Um dia perto de Verona, 
quando no fim de um exercício de artilharia, 
Boccioni foi morto pelo coice de um cavalo. Is
to aconteceria no ano de 1916, contando o ar
tista. naquela ocasião, 34 anos de idade.

No entanto a sua arte se caracteriza por 
uma lucidez que nascia com o fim do século 
passado, quando o Homem se deu conta que a 
máquina movimentava o mundo e. percebendo o 
movimento relegou — aquela visão estática do 
mundo — a um plano de passado longínquo. 
Boccioni, então, já dizia: “Nós somos os pre
cursores de uma nova sensibilidade estética”.

E de fato o eram. Basta que se veja a pe- 
• ça apresentada na exposição “Meio Século de 

Arte Nova”, “Desenvolvimento de uma garrafa 
no espaço” para que se tenha a consciência 
duma visão dinâmica do objeto. São, em re
sumo, diversos planos que se interferem, fun
cionando como fragmentos móveis de mn todo 
estrutura, que chega à complementação de si 
mesma com o movimento. E’ o próprio tempo 
e o espaço que funcionam até a complementa
ção da obra em um todo.

Indiscutivelmente Boccioni é um dos mais 
importantes representantes do futurismo, em
bora a morte prematura tenha-lhe roubado a 
chance de um amadurecimento artístico, capaz 
de permitir e desenvolver de todo o talento, evi
dente em sua obra.

Paulo Condini
* (Fonte: Dictionnaire de la Peinture abs- 

traite-Fernand Hazan-Paris-1957).
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WILLI BAUMEISTER — GESTO CÓSMICO, 19Õ0

A tela acima faz parte da extraordinária coleção “Meio Século de Arte Nova" que o Museu de Arte 
do Estado está apresentando, em promoção conjunta com o “Correio do Povo’’. Esta excepcional 

mostra continua aberta diariamente ao público, das 14 às 18 horas, nos altos do Teatro São Pedro
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ANTÔNIO GOM1DE - (Paisagem com barcos)

r-Troptc* “didâ.ic. 4» evolução da pintura moderna
va p.op.o nesta pr.meira metadp ri0 século vinte
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MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA

Domela: “Um Quadro é Uma 

Organização e Não um Arranjo
i;

>
“O fato de que uma tela 

deve ser uma organização, e 
não um arranjo, obriga-os a 
conhecer profundamente o seu 
tema, para atingir uma vibra
ção completa. Resta, à arte 
abstrata, completamente livre 
do anedótico. um único liame 
com as outras artes: o ritmo.

“Não se poderia deduzir do 
fato que a raiz da palavra 
“charme” de origem sãnscrita, é 
igualmente a raiz comum das 
palavras rezar e pintar (prier 
et peindre, no original em 
francês) que uma tela, e sobre
tudo uma tela abstrata, é a 
cristalização de uma prece co
lorida? Uma tela não poderia 
ser um apoio para meditação, 
ou uma espécie de “yantra” 
para a alma ocidental?..”

Esta foi, em traços rápidos, 
a breve notícia biográfica dês- 
te artista que desde a sua ju
ventude travou conhecimento 
com o abstracionismo, desen
volvendo tôda uma obra em 
tôrno do assunto, que o tor
nou num dos grandes do mo
vimento abstrato.

Quem já teve a oportumaa- individual na Galeria Pierre,
de de assistir à exposição cir- em 1934, tornando-se, depois,
culante do Acèrvo do Museu de co-Editor da revista “Plasti-
Arte Contemporânea da Uni- que”, junto com Arp e Sophia
versidade de São Paulo, que Taeuber, até 1937.
reúne meia centena de obras de Em 193g pal,ticipa da expo- 
quarenta e sete dos mais im- siCao “Novas Realidades”, na 
portentos artistas modernos, Galeria charpentier. Fund
desde o surgimento do cubismo, gTUp0 “Centro de Pesquisas,
até as mais inusitadas mam- em 194g De 1946> até 1954 par.
festações artísticas dos ticipa de uma infinidade de ex-
dias, denominada „ Meio Secu- p0Sições individuais, em tôda a
lo de Arte Nova , atualmente Europa, entre as quais pode-
montada no Mtuieu de Aite do mos citar as segUintes:
Rio Grande do Sul , e cuja vin
da, somente foi possível me- Exposição particular na re- 
diante uma promoção conjun- sldência. de Denise René, em
ta do Correio do Povo e do Paris, no ano de 1947; nova ex-
MARGS, por certo terá nota- posição particular na Galeria
do e admirado o “Quadro ob- Colette Allendy, ainda em Pa- 
jeto”, obra de autoria de César ris, em 1949; no ano de 1951
Domela, concebida em 1942, volta a expor na Galeria Co-
mostrando, já naquela época, os lette Allendy. Depois participa
caminhos que tomava a abs- do Grande Salão Abstrato de
tração, no sentido da incorpo- Paris, além de exposições em
ração de materiais insólitos à Londres. Amsterdam
técnica comum vigente nos dias terra natal — Estocolmo e em
de então, transcendendo, a sua quase tôdas as grandes cida-
pintura, para montagem de ob- des e capitais européias, Em
jetos. Assim, pois, hoje apre- 1954 faz uma viagem e expõe
sentaremos alguns dados bio- no Brasil, causando grande
gráficos sôbre êste holandês de sensação nos meios ligados às
genial espírito criador — ain- artes plásticas,
da vivo — cujo “Quadro obje
to”, obra que faz parte desta 
exposição de caráter eminente
mente* didático, pode ser visi
tada no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, das 14 às 18 h, 
de têrças a sextas-feiras.

(*) DOMELA

o- ' . -•*

# a o
"& -:

í v 

■ ■

‘ ■ >■ ■■

- — sua

t,.

PAULO CONDINI., -• A construção dos seus qua- 
dro-objetos, data do ano de 
1929, quando, a partir dêste 
tempo, Domela utilizou-se de
um grande número de mate- ___
riais. E sôbre suas obras o au
tor emite as seguintes consi
derações:

(*) (Fonte: Dictionnaire de la 
Peinture Abstraite — Fer- " 
nand Hazan 
1957).

T- Paris A obra “Quadro objeto”, de autoria de Cesar Domela, uma di 
quarenta e nove telas que podem ser visitadas no Museu de Ar 
do Rio Grande do Sul, graças a uma promoção do Correio do Pi 
vo e MARGS. é um dos mais representativos trabalhos do gran 
pintor flamengo, um dos grandes nomes do movimento abstrat 

que teve em Kandinsky o seu desbravador“Estou persuadido que a me- 
Nascido em Amsterdam, no ditação, antes e depois do tra-

de 1900, Domela começou palno, dará um maior sentido
a dedicar-se à pintura a par- para a maioria dos artistas
tir dos dezenove anos de idade. plásticos. Antes de começar
Com 22 anos, já na Suíça, par- uma tela, êles já fizeram uma
ticipou de diversos mostras. Is- meditação, formando uma con
to ocorreu entre 1922 e 1923. cepção prévia, mais ou menos
Depois, em Berlim, participou nítida de sua composição,
da exposição “November- 
grupp”, com obras abstratas.

Paris, em 1924, torna-se 
e se une

ano

Em
amigo de Mondrian, 
ao movimento “Stijl”. Após ex
põe em Haia, no mesmo ano. 
Nova exposição em Berlim, no 

de 1927, onde estabelece re
sidência por seis anos. A par
tir de 1933 vai para Paris, on
de passa a viver, definitivamen
te. Ali realiza uma exposição

/ano

■ -
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à CÍCERO DIAS, ÉPOCA, 1953 - Esta teia doconhecido axtisiíK* 
Kileíro faz parle do valioso acervo do Museu de Arte da Umversída 
dod« São Paulo, ora sendo apresentado no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, em promoção conjunta com o ( orreio do

i
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IVÃ SERPAA, E MUITA ARTEDUAS
E a garota comentou “blazèmente”: “Se eu ti

vesse uni Portinari ou um Di Cavalcanti numa das 
paredes do “living”, lá em casa, eu seria bem capaz 
de não sair dc casa e passar o dia inteiro olhando es
sas duas belas obras...”. Exagero, não resta a me
nor dúvida, mas uma “maneira diferente” de dizer 
0 quanto valem os dois nossos grandes pintores.

Muita e muita gente gostaria de ter um Di Ca
valcanti ou um Portinari presos numa das paredes 

.da residência, mas isso muitos poucos conseguem. A 
verdade é que um quadro “dá vida, dá calor, dá be
leza”, para qualquer peça e se fôr um Di ou um Por
tinari ainda melhor...

« — x —

Agora Pórto Alegre está tendo a oportunidade de 
assistir uma grande exposição de quadros, denomi
nada “Meio Século de Arte Nova”, com obras do 
acervo do Museu de Arte Contemporânea da TI. S. P., 
que tem o patrocínio do Correio tio Povo e do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul. E quem fôr até 
o Museu não vai ver somente um Portinari ou dois 
Emiliano Di Cavalcanti, mas também obras de Tar- 
sila do Amaral, Wassily Kandinsky. Fernand Léger, 
José Pancetti, Cícero Dias (o pintor brasileiro resi
dente, permanentemente, em Paris), Guignard, Mil
ton Da Costa, o gaúcho Iberê Camargo, Marc Chagall 
(no seu famoso 1 Auto-Retrato”), Maria Lcontina, Ani
ta Malfati (juntamente com Tarsila do Amaral, uma 
das pioneiras da arte moderna no Brasil), Manabu 
Mabe (qsse brasileiro premiado nas Bienais euro
péias), Mário Zanini, Flávio Shixó, Artur Luís Piza, 
Alfredo Volpi, Wesley Duke Lee (o jevem e controver
tido pintor), ainda uma escultura de Umbcrto Boccio- 
ni e muitos pintores mais.

“Formas” é o título desse quadro de Ivã Serpa, 
pintado em 1951. Silvia sabe posar muito bem

■ ” -

— x —

Raras vêzcs o gaúcho tem a chance de ver de 
perlo um désses pintores; imagine encontrando todos 
éles juntos. E, por isso, é que tem sido imensa a 
frequência ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(nos altos do Teatro São Pedro), não só do público 
pôrlo-alegrense como também de muita gente de fo
ra, como assinala o livro de presenças. Ainda bem 
que o público tem sabido colaborar com essa mostra 
pois uma exposição destas, 11a Europa por exemplo, 
seria paga ç igualmente muito bem frequentada.

— x —

O título desta reportagem é “Duas Garotas e Mui
ta Arte”, tendo os quadros como cenário para as fo

tos. As garotas são Cláudia Palmeiro da Fontoura 
Azeredo c Sílvia Rosa Moreira, que foram duas das 
debutantes de mais sucesso no ano de 1967 e perten
cem B. tradicionais famílias gaúchas, sendo sempre 
destaque permanente na novíssima geração.

— x —
TARSILA DO AMARAL ALLAN DAVIE

As garotas souberam posar, dando beleza, graça 
e presença humana para as fotografias, que não po
dem ter um cenário mais bonito como é a mostra 
de “Meio Século de Arte Nova”, uma exposição que

Cláudia é o modelo. Ao lado da pintura tem 0 se
guinte cartão: Tarsila do Amaral — Nascida em 
São Paulo, onde teside — Estrada de Ferr0 Central

É o nome do pintor escocês, nascido em Grangeo- 
noutb. Cláudia foi fotografada diante de sua obra

mmmm

OUTRO DI CAVALCANTI
DI CAVALCANTI E MAX ERNST Sílvia Rosa Moreira foi fotografada ao lado dêsse 

excelente Di Cavalcanti. A plaqueta tem escrita as 
seguintes palavras: F,milian0 I)i Cavalcanti — Nas
cido no Rio de Janeiro -1897 — Os Pescadores 1951

A bonita Cláudia Palmeiro da Fontoura Azeredo posa diante de um Emiliano Di Cavalcanti, pintado em 1921 (à 
esquerda). Ã direita, «. encantadora Silvia Rosa Moreira diante dc um trabalho de Max Ernst

luís carfos lisboa
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MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA

A ARTE SILENCIOSA DE 

SOPHIA TAEUBER - ARP
Sophia Taeüber, pessoa mui

to tímida e sobretudo de gran
de modéstia, por razões óbvias 
continuou a trabalhar, até a 
sua morte, no mais completo 
segrêdo. Pouca gente conheceu 
os seus trabalhos durante a 
sua vida, talvez apenas as pes
soas mais amigas e membros 
dos grupos dos quais tenha 
participado, além do que, mui
to raramente, expôs algum tra
balho. Sua obra não cessa de 
crescer e. ao mesmo tempo, re
velar ao mundo, pouco a pou
co. suas virtudes secretas de 
honestidade e candura, de for
ca e de calma. É, pois, uma o- 
bra de extraordinária diversi
dade e, todavia, firme e só
bria. aliás, como o afirma Georg 
Schimidt:

nesta mostra o francês Jean 
Metzinger como o seu repre
sentante, até às mais recentes 
tendências da arte, onde o bra
sileiro Antônio Dias se consti
tui num dos mais lídimos re
presentantes.

Prosseguindo no trabalho de 
completar os aspectos ditado
res dessa mostra com peque
nas notas biográficas dos ar
tistas que estão representados 
nesta exposição, damos hoje, 
em rápido relato, o que foi a 
vida artística desta artista ad
mirável que foi Sophia Taeü- 
ber-Arp.

Quando o “Correio do Povo" 
Museu de Arte do Rioe o

Grande do Sul juntaram 
seus esforços para trazer até a 
nossa capital a exposição cir
culante do Museu de Arte Con
temporânea da Universidade de 
São Paulo, denominada “Meio 
Século de Arte Nova”, fizeram- 
no cônscios da importância que 
tem a referida mostra para 
Pôrto Alegre, porquanto difi
cilmente os gaúchos poderíam 
ver reunidas, como nesta ex
posição, quase meia centena de 
importantes obras de quarenta 
e sete artistas, entre nacionais 
e estrangeiros, dos mais impor
tantes e representativos da ar
te moderna, desde o surgimen
to do cubismo, que apresenta

os

i . jJ; SOPHIA TAEUBER-ARP

Nascida em Danos, na Suiça, 
no ano de 1889, Sophia Taeü- 
ber-Arp faleceu em Zurique, 
em 1943, tendo feito os seus 
estudos na Suíça e Alemanha 
(Munique e Hamburgo). Foi 
professora em Zurique, por tre
ze anos, na Escola de Artes A- 
plicadas. Participou do movi
mento dadaista, ainda em Zu
rique, ao lado de Jean (Han) 
Arp, com quem se casou no a- 
no de 1921. Após, executou pin
tura de murais e de vitrais, 
em Strasburgo, onde realizou, 
em 1928, os famosos interiores 
do Restaurante “1’Aubete”, que 
foi destruído durante a primei
ra guerra mundial, em colabo
ração com seu marido e do 
Theo van Doesburg.

Sophia, com seu marido, re
sidiu em Meudon, localidade 
próxima a Paris, e nos anos 
de 1927 até 1940 participou dos 
mais importantes movimentos, 
como o Cercle et Caré, 1930 
o Abstraction-Création, embora 
seus trabalhos naquelas oportu
nidades não tenham sido dados 
a conhecer perante o público, 
conforme teremos oportunidade 
de verificar posteriormente.

Membro do grupo suíço “Die 
Allianz”, dirigiu, ainda, de ... 
1937 até 1939, a revista P3as- 
tique, que fôra fundada em 
Meudon. Posterior mente, nos 
anos de 1941 e 1942 vive em 
Grasse onde vai trabalhar na 
composição de litografias, em 
colaboração com Sônia Delau- 
nay, Arp e Magnelli. Em 1943 
volta para Zurique, onde mor
te acidental vem acabar com 
esta vida calma e dedicada à 
arte.

“Sophia Taeüber pertence à 
segunda geração dos artistas 
abstratos: Suas obras, as mais 
antigas, que datam de 1916. a- 
quarelas e desenhos com lápis 
de côr, compostos de retângu
los, não possuem as caracterís
ticas experimentais e caóticas 
das obras da geração de 1910 e 
1912, que a precedem. Não se 
descobre, em seus trabalhos, a 
luta inquieta pela vitória so
bre o objeto. Ao contrário, com 
uma calma lógica. Sophia com
bina, desde as suas primeiras 
obras, a forma retangular ou 
o elemento rítmico, derivado 
do cubismo, com a côr pura, 
ou elemento melódico, estabe
lecido por Delaunay. A fusão 
do ritmo formal e da melodia 
colorida caracteriza, com certa 
predominância do ritmo, tôda 
a obra de Sophia Taeüber, e 
o caminho que ela seguiu, não 
foi nada mais do que um de
senvolver dos mesmos temas, 
cada vez mais enriquecidos.”

Êste. em rápidas palavras, o 
resumo da vida desta impor
tante artista moderna, cuja o- 
obra, ainda hoje, oferece mo
tivos para estudos, e, pode ser 
visitada no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. diàriamen- 
te de têrças às sextas-feiras, 
no horário das 14 às 18 horas.

Paulo Contlinl

Êste, talvez, seja um dos mais representativos trabalhos de Sophie 
Taeuber-Arp. artista silenciosa, que sem alardes produziu tôda uma 
obra pictórica de inegável valor artístico. “Triângulos, ponto so
bre ponto, retângulos, quadrados e barras”, obra datada de 1931, 
poderá ser visitada, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na 
exposição “Meio Século de Arte Nova”, cuja permanência entre nos 

está assegurada até fins de março do corrente ano

íOi

(Dictionnaire de la 
peinture abstraite — Fernand 
Hazan — Paris — 1957)

* Fonte:

"*
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IVAN SERPA — FORMAS. ÓLEO, 1951 — A tela acima faz parte do valioso acervo em exposição 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em promoção conjunta com o “Correio do Povo”, sob o 

título: “Meio Século de Arte Nova-’ -

*

*4 %
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f^nJ?Z' VÍ,íXI- tIGRr JiA ?E. 840 VICENTE, CA. 1940 _ No Museu de Arte do Estado do Rio 
Grande do Sul continua aberta a visitação pública, no horário de verão — das 14 às 18 horas — a
5o?àneaa°da“ UniveSã f f 4r-te constituída de obras do acervo do Musou de Arte Contem
porânea da Universidade de Sao Paulo c aqui exi bidas em promoção con,Tunta do MARGS e do

"Correio do Povo”
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"FIGURA COM PÁGINA DE MÚSICA
É uma das obras que 0 pôrfco-alegrense pode ver na exposição cir
culante tio Acervo do Museu de Arte Contemporânea da Univer
sidade de São Paulo, e cuja vinda até a nossa Capital é produto 
de uma promoção do Correio do Povo e do MARGS. A tela é de 
autoria _ de Gino Severini, um dos pais do movimento futurista 
cujo primeiro manifesto surgiu em 1910, e pode ser admirada das 

14 as 18 h, de têrçãs até sextas-feiras no MARGS.

MEIO SÉCULO DE ARTE NOVA

GINO SEVERINI E O FUTURISMO
Nunca, como desta vez, o público de Pórto 

Alegre teve a oportunidade de assistir em porquanto naquela ocasião, a primeira grande 
guerra deitou por terra grande parte dos pla
nos do artista.

Neste manifesto. Severini demonstra bem 
que o futurismo, assim como 0 cubismo (da. 
mesma épcca), são duas correntes de abstração 
completas. Os objetos não existem mais. A 
pintura não se preocupa mais em representar, 
por exemplo, 0 automóvel em movimento, senão 
o movimento do automóvel. Isto e tantas outras 
coisas é 0 que Severini nos deixou escrito neste 
manifesto, cuja impressão, pela primeira vez, só 
foi feita no ano de 1957, em Paris.

Após êste período, Severini retoma, por lar
gos anos, à arte figurativa e mesmo acadêmi
ca. Depois de 1933, ele volta para a Itália, on
de fixa residência, e em Roma, durante a se
gunda guerra mundial, desenvolve 0 seu traba
lho até 0 fim da guerra, quando, volta para 
Paris.

„ sua
Capital, a uma exposição da importância de 
"Meio Século de Arte Nova”, cuja vinda até o 
nosso Estado foi fruto de uma promoção con
junta do “Correio do Povo” e do Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul.

Como é do conhecimento geral, a referida 
exposição reúne quase meia centena de traba
lhos des mais importantes e representativos ar
tistas modernos, apresentando os seus trabalhos, 
de maneira eminentemente didática, e mostran
do tôdas as correntes surgidas desde 0 cubismo 
até os nossos dias.

Um outro aspecto a ressaltar na exposição 
c o que diz respeito à participação de artistas 
estrangeiros e nacionais, sendo que os integran
tes do setor internacional constituem preciosos 
pontos de referência à fenomelogia artística 
atual, enquanto que a seqüència de obras brasi
leiras permite acompanhar uma parte essen
cial do desenvolvimento da nossa pintura.

Prosseguindo, no entanto, com 0 nosso pro
pósito de apresentar aos nossos leitores dados 
biográficos de cada um dos artistas que cons
tituem a presente expesição, oferecemos, hoje. 
de maneira rápida e concisa, o que foi a vida 
artística de Gino Severini, um dos pais do mo
vimento futurista.

Depois da guerra realiza na Itália e na Sui- 
ça numerosos mosaicos e afrescos em igrejas e 
templos, e posteriormente (1946) publica o pri
meiro volume de suas memórias “Tulta la vi to 
«li un pittore (Ed. Garzanti-Roma).

Nos últimos anos de sua vida Severini re
toma o caminho — esporàdicamente — da abs
tração. Porém, as suas mais importantes expo
sições datam dos anos de 1952, em Paris, quan
do expôs mosaiccs 11a Galerie des Chaiers d’Art. 
e em 1956 também em Paris, na Galerie Ber- 
gruen, onde apresenta uma retrospectiva dos 
seus trabalhos.

Em Paris, até a sua morte, dirigiu uma es
cola de mosaicos, ensinando a antiga técnica de 
Ravena.

SEVERINI

Nascido em 1883, em Cortona, 11a Itália. Gi
no Severini faleceu em Paris, no eno passado, 
aos oitenta e três anos de idade. Com dezoito- 
anos partiu para Roma, onre realizou os seus 
estudos de pintura. E’ ali que vai encontrar 
Baila e Boccioni. por volta do ano de 1904. Em 
1906 vai para Paris e tem o seu atelier no mes
mo local onde vivem Utrillo, Braque e Dufy e 
nesta ocasião vem a conhecer Mondiglani c 
Max Jacob.

Severini foi um dos co-signatários do pri
meiro manifesto futurista, aparecendo no ano 
de 1910. tendo participado. até 1912. de 
mumeras exposições futuristas de Paris, L011- 
dres, Berlim e outras capitais européias. Em 
1913 contrai núpcias com a filha do poeta Paul

A grande obra de Severini, no entanto, e 
aquela desenvolvida quando do início de sua 
carreira, consubstanciada, que foi, pelos dois 
manifestos futuristas, 0 primeiro de 1910, e o 
segundo durante 0 inverno de 1913 e 1914, e ao 
qual pertence êste trecho:

“Nós exprimimos as emoções plásticas, não 
somente relativa a um ambiente emotivo, mas 
relativo a todo 0 Universo, porque a realidade, 
considerada da sua Ação Total (ou dinamismo 
absoluto), as envolve num círculo infinito que 
inicia na afinidade, analogia, ou lembranças e 
acaba no exatamente contrario, ou diferenças es
pecíficas”.

Eis de forma rápida, alguns dados sôbie a 
vida dêste artista que foi um dos criadores do 
movimento futurista, cuja obra Figura com pá
gina de música, pode ser admirada no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. em “Meio Século de 
Arte Nova”, agora em desenvolvimento.

Suas obras, nesta ocasião Í1913).
ransparecer uma forte influência do cubismo™ 
0 impressionismo e. numa série de trabalhos 
esenvolvidos entre cs anos de 1913 e 1914, cha- 
íados as “Danseuses”, a obra de Severini po- 
e ser considerada como pura abtstracáo. E' 
esta epoca que o artista conservou, entre seus 
apeis, um manifesto fescrito durante 0 inver- 
o de 1913 e 1914), que era destinado à revista 
■acerba, e que só recentemente foi impresso. Gonle: Dictionnairc de la peinture abs- 

traite — Fernand Hazan — Paris — 1957).
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ALFREDO VOLPI, Casas 1955
Mais de duas mil pessoas já percorreram 

diante dos quarenta e nove trabalhos que com
põem a mostra “Meio Século de Arte Nova”, 
apresentada pelo Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul em promoção conjunta com o “Cor
reio do Povo”. Diariamente, de têrca a sexta- 
feira, no horário de verão de 14 às 18 horas,

pode ser admirada essa notável coleção de obras 
do acêrvo do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Pauío, na qual se inclui 
a tela acima, de Alfredo Volpi, nascido em Luc- 
ca, Itália a 1896, e residente em São Paulo. 
Trata-se de uma tela a óleo, nas dimensões de 
115,5 x 73.



COBRE 10 DO POVO - 33/1/67

CORREIO DO POVO

☆ ARTES PLÁSTICAS

Para os Que Vêm, Meditarem
O público gaúcho soube compreender e 

prestigiar a promoção do “Correio do Povo” e 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. que 
trouxe até a nossa Capital a expo-ição circu
lante do Acêrvo do Museu de Artes Contem
porânea da Universidade de São Paulo, deno
minada “Meio Século de Arte Nova”. Quase 
duas mil pessoas já passaram pelo MARGS, 
para ver e admirar as obras expostas na maior 
realização do setor das artes plásticas já ocor
rida entre ftós.

Agora, se o leitor se der conta do que re
presenta esta cifra de quase duas inil pessoas, 
para. éstes dois meses de dezembro e janeiro 

(convém que lembre que de dezembro só os úl
timos 9 dias do mês), ainda levando em con
sideração o êxodo para a orla do Atlântico, 
com milhares de pòrto-alegrenses em busca da 
praia, chegaremos à fácil conclusão que nun
ca, até então, houve tanto curiosidade em tor
no de acontecimento artístico como o que o- 
oorreu desta feita.

E não podería ser de outra forma. Porto 
Alegre tem a oportunidade rara de reunir sob 
os seus olhos o que cie mais importante sc fêz 
em arte, nestes últimos cinquenta anos, e não 
só aqui no Brasil, como em tcdo o mundo. 
Quem podería, de sã consciência, negar o va
lor indiscutível de tal promoção, não só de or
dem didática como estética, uma vez que os 
trabalhos apresentados são de excepcional be
leza plástica?

O caso, porém, é que por pouco esta ex
posição não veio até nós. Tantas, foram as 
dificuldades, que houve um momento em que 
parecia perdida tóda e qualquer esperança. 
No que se refere aos poderes estaduais a falta 
de condições materiais para propiciar a vinda 
da exposição, oferecia sério obstáculo. Falta
vam viaturas para que se pudesse transportar 
de São Paulo até Pôrto Alegre dez volumes de 
grandes dimensões. Por outro lado, o valor 
das obras, exigia uma quantia proibitiva de ta
xa de transporte à qual o MARGS não tinha 
as mínimas condições de suportar.

Não nos parece, entretanto, que a atitude 
governamental tenha sido de pouco caso. O 
que se passou (e ainda se passa), infelizmen
te, é fruto de uma escala de valores que a nós 
se afigura um tanto estranha, porquanto os 
responsáveis pelos coisas da cultura parecem 
devotar um inexplicável pouco caso pelos as
suntos ligados às artes plásticas que. ein últi
ma análise, representa, também, a cultura.

No entanto, os problemas foram resolvidos 
à contento, e o povo gaúcho, mais uma vez, 
soube responder ao esforço dispendido no sen
tido de realizar esta exposição, porque foi ao 
museu e ainda continua indo.

É assim, pois, que aos poucos vai se solidi
ficando o nosso movimento artístico, sem gran
de apoio oficial, feito, às vézes, de maneira de
sordenada. em função da falta de recursos, so
brevivendo porque existe uma coletividade que 
pretende continuar existindo e, mais do que is
to, desenvolver o seu trabalho de maneira útil 
e condigna à condição do artista.

Seria bom, já que estamos às vésperas de 
um nóvo govérno. que se encarasse com bas
tante seriedade êste aspecto da vida cultural do 
nosso Estado, o que já não é sem tempo. Pois, 
para a meditação dos que vêm, restaria a per
gunta:

- Quem teria sido prejudicado se não che
gasse a Pôrto Alegre esta mostra “Meio Sécu
lo de Arte Nova"?

Paulo Condini
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ARTE UNIVERSITÁRIA
Apesar do período de recesso que é o verão entre n63, © movi

mento das artes plásticas, que em 1966 atingiu o seu clímax ‘entre 
r-ys, es,;«r ait-r.a c ponteanao. Além da s:gr.üicativ« Mostra de Aras 
qo WJj-o ;;6_.Mjsíui de Arte ..da_P-iis ,> da Mostra a“dom de" 
Trindade leal e uma discípula, na Galeria José Pancetü ca Casa 
das Molduras, temos agora por tôda a quinzena, na Galeria Seta 
Povos, üciffero Lancaster (3.° piso), mais uma promoção do Dire
tório Estadual de Estudantes.

.Trata -re de apreciável mostra áa estndantada universitária 
prmcipa.vi.ona- de alunos da Escola, de Artes da UrTtGS «stucisii ■ 
tes do Interior do Estado.

Seis dezenas de trabalhos compreendidos entre Pintura, Esoui- 
tara Deseuuo <• Gravura selc-cior.ados por um Júri constituído cea 
artistas Patrik Hv/a, Suely Ana Kelling e professora Cristina Baibão.

num fim de tarde de verão, sossegadamento passamos em re- 
ans.a essa mostra coletiva e estudantil, bom Indica da formscáo doa 
novíssimos.

Maglianl comparece com quatro trabalhos, Ar* Maria Cauduro 
£ff* Í£Í* M"*ue* cor‘“ 5uatr°. Luia Gonzaga Gomes contribui 

com 1-cs. rliiaa Hober com três, Romaníta com três a óleos, Joyca 
Tenius com quatro esculturas. Maria Massa com duas colagens 
Marlene Puser com dois labores, Beatriz Barcelos com dois, Ana 
Oiuera ccm um. Leca^ Germany P. surge com três, Hilda, Plávia 
-o., com ciois, além oe Eduardo Cruz com três, Luiz Dsmascer.c 
co-.n oo.s, \ era Ceníenio, Erika Bojicek com dois. Ana Ávila, Shiriey 
/argas, ^ena Tomas;, Claris? Duter.rr.ann, Celia Lima, Roschi Eli- 

saoe.n Re ver o*., Luiz Paula, Cíáida Bier. Luiz Gonzaga e Giao Ma- 
catos com três, havendo sensíveis singularidades pessoais, escolares 
e temáticas.

Trata-se dé urna mostra variada e selecionada em sua qualida
de, aooroando os setores mais diferentes do plasticismo, com escul
turas em pedra e madeira, com desenhos ‘de materiais os mais di-. 
f«rentes e mostrando direçòes distintas no pintorialismo, do néo- 
nguratnusmo no abstracionismo. em graus contrastados.

..:>o oez esculturas e meia centena de desenhos, pintura?

•• í

••V

\
e gra- rivurns.

Eis em conjunto, uma ezposijSo coletiva e sugestiva das forcas 
;??r?s,.°-ue . r5°, Irrompendo na metrópole e r.o interior e se esíÀo O 
tfiscip.m-r.oo através da. necessária, mas r.So suficiente, escolarira- 
ça.o rormativs. com uma florescência inegável. Vo outro lado te
mos que o movimento irrompe juvenilmente no período de férias 
e veraneio, rr.-as os novos não param, enquanto outras gerações 
natura.mente descansam ou estão em período de planejamento' co 
Isoor para c ano que têm nela frente.

Para o movimento turístico nacional

I

ssyte que os nossos centro* culturas r.So estejam com -ôdas as s-as 
portas fechadas e haja algo representativo e apresentável. " ,

A-é o aia quinze oo corrente, o nosso público poderá visitar s 
Mostra oe Arte Universitária do RGR. promovido peio PEE e aco- 
■moí em sua ampla e agradável Galeria Sete Povos, em boa kcvg 
r.b?ri:a e que vem cumprindo eeu desígnio, com vivacidade jovial 
-■ cultura! sr.udível e elán artístico genuíno c em ritmo esfusi- ar.te. — A. o.
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