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SÁBADO, 75 DE AGOSTO DE 1998

Erótica
Promete elevar a temperatura do 

Margs a exposição de arte erótica que 
será inaugurada dia 25 nas Salas Ne
gras. A mostra, que vem com curado
ria de Renato Rosa, é um mapeamen
to de tudo o que se produziu nas duas 
últimas décadas no Estado, dentro do 
tema. Entre as obras que deverão sur
preender, está um trabalho do escultor 
Gustavo Nakle, realizado a quatro 
mãos com Maia Mena Barreto. A se
leção de artistas mescla nomes da no
va geração com figuras consagradas, 
como Vasco Prado, Danúbio Gonçal
ves, Magliani e Henrique Fuhro.
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❖ 0 escultor Ricardo Becker participa com esplêndidos 
e explícitos trabalhos da exposição de Arte Erótica, que
fdra j^óxim ^HS Ne^ras ^args a partir de terça-
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TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 1998

FOTOS MAURO VIEIRA/ZH

Óleo sobre eucatex de Magliani que faz parte da mostra “Arte Erótica/RS”, organizadapo^enatoRosa -
aberta à visitação a partir de hoje no Margs

Exposição desnuda erotismo dos artistas gaúchos
TICIANO OSÓRIO

Era sua recente visita a Porto Alegre, para o 
lançamento do livro Projeto Caixa Resgatando 
a Memória, o pintor gaúcho radicado no Rio 
Carlos Scliar, 78 anos, espantou-se com a notí
cia de que havería uma exposição de arte eróti
ca gaúcha no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli (Margs).
- Mas tem isso aqui? - indagou.
Quem responde é o curador da mostra que

será inaugurada hoje, às 19h, nas Salas Negras 
do Margs, Renato Rosa - aliás, um admirador 
confesso de Scliar:
- Realmente, o Rio Grande do Sul não tem 

tradição nessa área. Temos, isso sim, uma his
tória de dedicação à pintura figurativa. Logo, o 
exercício do erotismo é quase acidental: é co
mo se fosse um corredor pelo qual muitos ar
tistas passaram.

A idéia de uma exposição de arte erótica 
surgiu dos diálogos digitais de Rosa com os ar
tistas e intemautas Roth, Clara Pechansky, Ro
berto Schmitt-Prym e Robson Pereira Gonçal
ves. Nos anos 70 e 80, houve duas mostras que 
abordaram essa temática: Bundas, organizada 
pela jornalista Claudia Lindner, e Arte Erótica, 
comandada pelo marchand pelotense Luiz Fe
lipe Gastai Fabião.
- O projeto visa gerar uma possível dis

cussão e descobrir uma visão diferenciada 
da produção artística gaúcha - afirma Rosa, 
co-autor do Dicionário de Artes Plásticas do 
Rio Grande do Sul, ao lado de Décio Pres- 
ser.

Para a exposição, Rosa selecionou traba
lhos em que o lado erótico estivesse bastante 
evidenciado. Deixou à margem as sutilezas, 
mas evitou a radicalização.
- Há casos curiosos, como o do Jader Si

queira (escultor). Sempre disse a ele que 
obras eram eróticas, embora ele não as fizes
se com esse objetivo - pondera.

O marchand procurou focalizar um grande 
número de artistas e técnicas diversas como es
cultura, pintura, gravura, aquarela e objeto. 
Juntou nomes consagrados, como Vasco Prado. 
Danúbio Gonçalves, Gustavo Nakle e Clara 
Pechansky, a gente da nova safra. Entre as 
obras selecionadas, o curador destaca aquelas 
assinadas por mestres como Vasco Prado e 
“desconhecidos” como Péricles Gomide.
- Péricles é um artista que me orgulho de ter 

pinçado para a exposição. O quadro dele é in- 
quietante e demonstra outra vertente pouco 
exercitada no Estado, a do surrealismo.

A exposição Arte Erótica/RS tem texto de 
apresentação assinado por Robson Pereira 
Gonçalves, diretor do Centro de Letras e Artes 
da Universidade Federal de Santa Maria (UF- 
SM). A mostra é dedicada à memória dos artis
tas Wilbur Olmedo, Beatriz Camellier e Jussa
ra Cime de Souza. Rosa já tem planos de orga
nizar uma segunda exposição de arte erótica.
- Afinal, não vamos ser cabotinos: o erotis

mo faz parte das nossas vidas, em maior ou 
menor importância.

O QUE: Arte Erótica/RS, exposição organi
zada pelo marchand Renato Rosa, com obras 
de Ana Lima, AneteAbarno, Clara Pechansky, 
Danúbio Gonçalves, Fábio Fansere, Frrnca 
Taddei, Fuhro, Gheno, Gustavo Nakle, Gusta
vo Tabares, Hidalgo Adams, Hilda Mattos, 
Ina Fantoni, Jader Siqueira, Luiz Gonzaga 
Mellho Gomes, Magliani, Maia Menna Bar
reto, Milton Würdig, Nádia Poltosi, Paulo 
Amaral, Paulo Peres, Péricles Gomide, Plínio 
Bernhardt, Ricardo Becker, Roth, Vagner Dot- 
to, Vasco Prado e Waldomiro Motta 
ONDE: nas Salas Negras do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n")
QUANDO: abertura hoje, às 19h. Visitação 
de terças a domingos, das lOh às J7h. até 27 
de setembro

Desenho surrealista de Péricles Gomide

suas

Obra do escultor Jader Siqueira
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;; ERÓTICA — Renato Rosa mapeou 
| °s artistas gaúchos que trataram 

a questão erótica em suas obras.
A seleção abre hoje nas Salas Ne
gras do Margs Ado Malagoli (Pra
ça da Alfândega, s/n°), 19h. A co
letiva reúne trabalhos de artistas - 
como Vasco Prado, Danúbio Gon
çalves, Henrique Fuhro e outros.
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ARTE ERÒTICA/RS
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n°)
Exposição coletiva de esculturas, 
desenhos, pinturas, objetos e 
gravuras com temas de sedução, 
erotismo e poesia amorosa. O 
curador da mostra é Renato Rosa, 
e entre os artistas participantes 
estão Clara Pechansky, Paulo 
Amaral, Vasco Prado e Magliani. 
De terças a domingos, das 10h às 
17h. Até 27 de setembro.



Dat&:_r~è__ / P * *_3j£
*4*1- «2 ? CoA.%JsJsajA

4^<m AtàiLfis.fí t i

Exposições
ARTE ERÓTICA/RS
Salas Negras do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°).
Mostra organizada pelo curador 
Renato Rosa, com obras de Clara 
Pechansky, Danúbio Gonçalves, 
Vasco Prado, Gustavo Nakle e 
Fuhro, entre outros. Visitação de 
terças a domingos, das 10h às 17h, 
até 27 de setembro.
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Exposições
RS/ARTE ERÓTICA
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/n°)
Exposição coletiva de esculturas, 
desenhos, pinturas, objetos e 
gravuras com tema de sedução, 
erotismo e poesia amorosa. O 
curador da mostra é Renato Rosa, 
e entre os artistas participantes 
estão Clara Pechansky, Paulo 
Amaral, Vasco Prado e Magliani. A 
visitação vai de terças a dominqos, 
das 10h às 17h. Até 27 de 
setembro.


